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সভাম্ণ, 

একটি কোমল তরুণ জীবনকে ব্যর্থ ক'রে 
কোথায় আজ তুমি! হে পরমাত্ীয়! হে 

পরমশক্র। এই পুষ্পাঞ্চলি দিয়ে আজ তোমার 

পুণ্য স্থৃতির তর্পণ ক'র্লেম__ 

নিশি-- 

একটী কথা 
একটী কথা না বলিলে পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বাঙ্গালার 

অপ্রতিদন্দী প্রতিভাবান্ অভিনেতা, অগ্রঙ্তুল্য শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ 
মহাশয় ও সুমাহিত্যিক স্রেহময় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 

এই পুস্তকখানি সর্বাধনুন্দর করিতে আস্থরিক ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 

আমাকে চির-কৃতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন 

বাগেরহাট, খুলন। বিনীত-_, 

৬ই ফাল্তুন, সন ১৩২৯ সাল নিশিকান্ত বনু রায় 



নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ 
পুরুষ 

আলিবদ্ধি "২" --- বাঙ্গালার নবাব 

সিরাজ "1 -" এ দৌহিত্র 

জানকীরাম -*. -- এ উজীর 

মুস্তাফা হি : এ সৈম্যাধ্যক্ষ 

মিরজাফর -** -- এ সিপাহশালার 

মীর খা * - -** এ উকীল 

গোলাম হোসেন সিরাজের ভগ্নীপতি 

মেহেদী এ মোসাহেব 

ভাঙ্কর পণ্ডিত -২, -*" মারাঠা বাহিনীর নায়ক 

তানোজী --* -২, এ সহকারী 

উপানন্দ টা জনৈক ধনী গৃহস্থ 

মোহনলাল ৬ : * এ প্রতিবেশী 

ছিদাম চক্রবর্তী :.. এ 

শাস্তিরাম - ী 

নবাবসৈন্, মারাঠীসৈন্ত, প্রহরী ইত্যাদি 

ত্র 

উমাভারা রি উপানন্দের স্ত্রী 

গৌরী "** -** ভাস্করের কন্যা 

মাধুরী টা নর মোহনলালের ভন্মী 
ক্ষিজী . রঃ রর নর্তকী 

লুৎফাউন্লিসা বাদী 

করণ, নর্ভকীপন-ইত 



নূরের 

বঙ্গে বর্শা 
প্রথম অঙ্ক 

জে শস্ম হুশ 

বর্ধমান নবাব-শিবির 

আলিবদ্দি ও সিরাজ 

দিরাজ ৷ দাদুসাহেব, আর'ত ক্ষুধার এ তীত্র জালা সহা করতে 

পারি না। তৃষ্ণয় ছাতি ফেটে যাচ্ছে_স্ত্রীথার ভিতর বিম্বিম্ ক'রুছে? 

_হ্হাত প| সব অসাড় হ'য়ে আস্চে১আর যে সোজ। হয়ে দাড়াতে 

পারি না দাছুদাহেব ! 

মালি। পারিস্ না, তাই ত! ভীরদিকেগ- চারদিকে মারাঠা- 

বাহিনী আমাম্ম অবরোধ ক'রে বসে আছে_-আমার রসদ-শিবিরের শেষ 
দানাটা পধ্যন্ত তাঁরা লুটে নিয়ে গেছে__এক মুষ্টি অন্ন নাই-_এক ফোটা! 

জল নাই । আর যার কথায় বিশ্বীঘ ক'রে, যার বাহুবলের উপর নিঠর 

ক'রে মারাঠাদের রাজকরের চতুর্থাংশ চৌথ প্রদানে অলম্মত হ'য়েছি__ 

মীরাঠার দূতকে অপমানিত ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি__আজ সেই মুস্তাফা 
খা আমায় পরিত্যাগ ক'রেছে_ পরমাস্্ীয় মিরজাফর দূরে ঈীড়ির়ে 
মজা দেখ ছে 

সিরাজ । দাছুসাহেব, বুকখাঁনা শুকিয়ে-যে কাঠ হ'য়ে গেল। এক 
ফোট] জল প্েতেমট! 

আলি।ণ। অবিচার হ'তে পারে না খোদার রাজ্যে অবিচার হ'তে 
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পারে না। (এখনও যে চন্ত্র সুয্য উঠছে ।) সরফরাছের তীব্র অভিশাপ, 
(সরফরাজেন মণ্মভেদী আর্তনাদ--ও£, এখনও আমার কানে বাজছে। সে 

কি থা হবে_বৃথা যাবে! বিশ্বাসঘাতকতার-__প্রভুদোহীতার কঠোর 

শান্ডিভুগ তেই হবে_-ওজন ক'রে কডায় গণ্ডায তিসাব ক'রে পেতেই 

হবে। নইলে স্বর্ণপ্রস্থ বাঙ্গালার ভাগ্যনিয়ন্তা রা আলিবদ্দি আজ 

(একমুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার ক'বুৰে কেন? আজ ভার বক্ষ-পঞ্জর 

1 অপেক্ষ। প্রিয় দৌহিত্রের প্রাণরক্ষার্থে একবিন্দু পানীয় সংগ্রহে সে অক্ষম; 

লাইলি দিন ডালা এই দিরাজের ক্ষ একটা । 

প্রলয় টি করেছে; পদ টি তি তি) 
সিরাজ। দাছুসাহ্বব, আর যে সহা হয় নাঁ_-একবিন্দু জল! ও: 

আলি। সরফরাজ-_-সরফরাজ- প্রভু, কত অপরাধের জগ্চঅন্- 
তাপের তুষানলে দগ্ধ হয়ে কত বিনিত্র রজনী যাপন ক'রেছি-__উ্ 

অশ্রজলে নৈশ-উপাধান অভিষিক্ত ক'রেছি)কতবার কতভাবে এক কণা! 

মাজ্জনার জন্য তোমার করুণার কুদ্ধদ্বারে আকুল হয়ে মাথা খঁড়েছি__- 
স্বু--তবু তোমার দয়া হ'ল না, তবু আলিবদ্দিকে ক্ষমা ক'রৃতে পারলে 

না! (আর্তনাদ করিয়া সিরাজ ঢলিয়া পড়িল) একি! একি! হৃচ্ছিত 

পিম্মাজ-_সিরাজ- দাদা আমার-_কথা কও-__কথা কও ভাই--একবার 

চোখ মেলে চাও-একবার আমায় “্দাহসাহেব” বলে ডাক__একি। 

নীরব-তীরব__তবে কি-তবে কি_-এক ফোটা জলের জন্য সিরাজ 
আদ্র (কু ফেট্টে-ও হো! হো__খোদা, ছিনিয়ে নিলে-বঁছনিয়ে'নির্লে_ 
বৃদ্ধ আলিবদ্দির দুর্ববহ জীবনের একমাত্র আলো, একমাত্র আশা, একমান্ধ 

সাম্বনার(তিবে কি-_-তবে কি)ছিনিয়ে নিলে-£এই লোলবক্ষে তোমার কঠোর 
বত হান্লে-্ও হো হোন _না__তা” কখনই হবে না_পিরাজকে 
ম'র্তে দেব গ্ঁঁবাচাব--যেমন ক'রে হক, বীচাব-_ কৈ হাক(রিক হায়_ 
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মির গার প্রবেশ 

কে? মিরখ|।! মির খা দেখছ, এ সিরাজ ম'রছে--এক ফোটা 
জলের জন্ত শুকিয়ে মার্ছে-জল চাই-জল আ'ন-চপ করে াড়িয়ে 

রইলে! শুন্তে পাচ্ছ ন1? ভল চাই--চল চাই__ 

মির খা। জীভাপনাঁ 

আলি। কথা চাই নাল চাই। 

মির খা। শিবিরে এক ফোটা দল নেই । 

আলি। আনতে হবে, যেখান থেকে পার জগ শশতে হবে 
বীজ্য নাও, এশ্বব্য না৩--ষনি নুক্ত1। ভরত বাক্ছকোধষ শন্য কাবু, নী 

দাও, জল দাও-_আমার পিরাজকে বাচ15। 

মির খা । 'জশহাপনা, আমরা অবকদছ্__চারদিকে মারাঠা-বাহিনী। 

আলি। সন্ধি কর বাঁও, দ্রুতগাষী অশে মারাঠাশিনিরে যাও যত 

অর্থ চীয়, দাও- মসনদ দাও_-জল আ'ন-সিরাদদকে নীচা «| 

মির খা। ঘো হুকুম খোদাবন্দ | 

প্রস্থান 

আলি। সিরাজ, সিরাজ-ত্এী যে এ যেসরালকের বনে ধীরে 
ধীরে মৃত্যুর কালো ছায়! ফুটে উঠছে 1 খোদা, পোদা, দীন-দুণিয়ার 

মালিক আমার পিরান্কে ফিন্িয়ে দাও [এক ফোটা আল-_এক 
ফোটা জল-) 1২511 হট ১1 ৮৬ ৃ 

জানকীরামের প্রৰেশ 

জানকী। এই নিন জহাপনা ঈশ্বরের অনির্বা্দে এই পাত্রপূর্ণ 
বারি-_লাহাজাদার জীবন রক্ষা করুন । 

বারিদান ও সিরাজের পান 
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আলি। (কে? কে জানকীরাঁম_-উজীর-তুমি! জানকীরাম 

জাসক্কীদ্রাম?) তোমার খণ এ জীবনে পরিশোধ ক'রতে পারব নাঁ তুঙি 
আঙ্কার সিরাজের জীবনরক্ষা করলে__আক্জ থেকে তুমি রাজা জানকীরাম । 

জানকী। (নতজান্ হইয়া) আমি জাহাপনারই অন্গৃহীত 

গেঈমের গোলাম । ভিডি £ 

পিরাজ। দাদুলাহেব, এখন কি করবেন ? 

আলি। কি কব্ব? তাই ত, (চতুদ্দিক শক্রকর্তক বেষ্টিত, অথচ 

মুস্তফা খা ধিদ্রোহী__মিরজীফর স্থাণুবৎ নিশ্চল-_-উদাপীন ! শিবিরে 

এক দ্রানা অন্ন নাই__এক ফৌটা জল নাই 1) 
সিরাজ । দাছুসাহেব। অনশনে মবার চেয়ে আস্থন আমরা 

মাক্াঠাদের আক্রমণ করি। সমবেত শাক্ত নিয়ে তাদের একপার্্ব ছিন্ন 

ভিন্ন ক'রে কি আমরা কাটোয়ার পৌছতে পার্ব না! 

আলি। তা" হয় ত পার্তেম, কিন্তু কাকে নিয়ে মাঁরাঠাদের যুদ্ধ 
“দেবে ভ্ভাই-_কোথায় তোমার শক্তি ! (আজ তোমার শক্তি অর্থ, তুমি 
আদি আর এই প্রভৃভক্ত জানকীরাম! আর যাদের দেখছ তারা সবাই 
মুস্তাফার ইঙ্গিতের গোলাম |) নবাব আলিবদ্দির শুভ্র শির রক্ষা ক'রতে 
আজ একখান! তরবারীও গঞ্জে উঠে না__-অথচ মুস্তাফা এক ইঙ্গিতে 
পাঁচ হাজার আফগান-খড়া কুধ্য কিরণে ঝলসে উঠবে! জানকীরাম! 

'জানকী। জশহাপনা! 
আলি। আর কতদিন এমন ক'রে অনশনে বেঁচে থাকব? 

জানকী। জাহাপনা। দশ সহশ্র মুদ্রা উৎকোচ দিয়ে সাহাজাদার 

জন্য এ পানীয়টুকু সংগ্রহ ক'রেছি। 
সিরাজ। কি বল্লেন--এঁ পানীয়ের মূলা দশ সহস্র মুদ্রা ! 
জানকী। হই! সাহাজাদা, এক মারাঠা প্রহরীকে দশ সহব্র মুদ্রা 

উৎকোচ দিয়ে তবে এ পানীয়টুকু সংগ্রহ ক'রেছি। 
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দিরাজ। দশ সহস্র মুদ্রা দিয়ে এক পাত্র পানীয় আনলেন ! 

জানকী। সাহাজাদার জীবন রক্ষার্থে অনন্তোপায় হয়ে আনতে 

স্য়েছে। 

সিরাজ । ন1 হয় সাভাজাদা ম'রত ! আপনি দশ সহক্্র মুছা দিয়ে 

শত্রর শক্তি বাড়িয়ে দিলেন। আপনার প্রত্তুভক্তির তুলনা নাই কিন্ত 
ক্ষমা করবেন উজীরপাহেব, আমি আপনার বিচারবৃদ্ধির প্রশংসা ক'রৃন্তে 
পার্লেম না। দাছুসাহেব-_ 

আলি। কিভাই? « 
সিরাজ। এখন বুঝতে পারছেন, মাবাঠান্দের কি উদ্দেশ্য ! তারা 

চায় শুধু অর্থ। ২কৌশলে আমাদের অবরোধ ক'রেছে-_-রসদ-শিবির 
লুগ্গন করেছে__-এখন যতই আমাদের দুর্দশা বাডবে ততই তাদের 

উৎকোচ আদায়ের স্থবিধা হবে ।। আর এই স্থযোগের অপেক্ষায়ই ভারা 

বসে আছে। 

আলি। তাই ত! 

পিরা্। দুই পথ আছে দাছুলাহেব, এক যুদ্ব_অপর উৎকোচ 

দ্ান। (আমাদের এই দুর্দশীর কথা নিশ্চয় মারাঠা জেনেছে, এখন 

প্রতি মুহূর্তে তাদের দাবী কি ভাবে বৃদ্ধি পাবে তা” বুঝতে পারছেন । ) 

একবার ভেবে দেখুন, এই উৎকোচের অর্থ আপনার রাজকোবের উপর 

কি প্রচণ্ড আত্বাত ক'রবে__কি কঠোর নিষ্টরতার সঙ্গে দরিদ্রের মুখেন 

গ্রাস কেড়ে নেবে। 

আলি। (ভেবেছি ভাঁই, অনেক ভেবেছি_আকাশ পাতাল ভেবেছি। 

বাইরে যে গাঢ় অন্ধকার দেখছিস, তার চেয়ে গাঢ়তর অন্ধকার এই বুকের 
ভিতর। বুঝতে পার্ছি__বেশ বুঝতে পার্ছি যে বাংলার এই মধুচক্রের 

সন্ধান পেয়ে মারাঠা কখনই নীরবে কন্কণে বসে থাকবে না, 'বর্ষ শেষ 
হতেই আবার তার! মধু আহরণে ছুটে আসবে। মারাঠার শোধণে 



১৪ বঙ্গে ব্ী গ্রথম অস্ক 

বাঙ্গালা একটা শশাসহীন খোষায় পরিণত হবে ) সব বুঝি-ব জানি, 
কিন্তু উপায় নেই । তোর মুখের দিকে একবার চাইলে ষে আমার সব 
সঙ্কল্প, সব দুঢ়তা মূহুর্তে ভেসে যায়_না__না-সিরাজ__সিরাজ আমি 
উৎকোচ দেব_তোকে আমি হারাতে পার্ব না 

সিরাজকে বক্ষে টানিয়৷ লইলেন 

সিরাজ। এই কি আপনার যোগ্য কথা দাছুদাহেব!। এক 

মিরাজকে রক্ষা করতে আপনার লক্ষ লক্ষ দসিরাজ--আপনার এই 

প্রকৃতিপুগ্তকে বলি দেবেন! এ দৌর্বল্য আপনার সাঁজে না দাছুপাহেব ! 

আালি। (র্যা, রোসো) দেখি--ভেবে দেখি । 
জানকী। জীহাপনা, বুদ্ধদীনা অসম্ভব-_সৈন্গগণ নিরুৎসাহ-_ 

সেনাপতি বিত্বোহী। 

পিবাজ। সব মেঘে বৃষ্টি হয় না! উজীরসাহেব_্ষুত্র মেঘ হাঁওয়ায়ও 

উড়ে যাঁয়। তুচ্ছ মনৌমালিন্ত মুহূর্তে মিটে যেতে পারে। 

আলি। না জানকীরাম, আমি উৎকোচ দেব না বাঙ্গীলার বিনিময়ে 

মস্তক বিক্রয় করুব ন।_আমি মুস্তাফার শিবিরে চল্লেম- সবাজ_- 

[সিরাজ। চলুন! 
সি 

সিরাজের হাত ধরিয়। আলিবদ্দির প্রস্থান 

বিপরীত দিকে জানকীরামের প্রস্থান 



ভিভীক্র লুম্ছ) 

বদ্ধমান__মারাঠা শিবির সম্মুখ 

ভাস্কর পঞ্ডিত ও তানোজী পাঁদচারণা করিতেছিলেন 

তানোজী। কিন্ত এ কথ! সত্য যে আফগান শক্তিই বাঙ্গালার 

অস্নদের প্রধান স্তস্ত এবং এই মুক্তাফ| খা নবাবের দক্ষিণ তন্ত। 

ভাস্কর। তা আমি বেশ জানি এবং জানি বলেই দ্বশাস্তরে মুন্তাফা 

খাঁর প্রস্তাব উপেক্ষা করেছি । (বীরত্বের নিক্মল আশ্ফালনে প্রতারিত 

কারেটযে বিশ্বাদঘাতক স্থবির প্রতুকে' যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়ে তুচ্ছ একটা 
মস্নদের জন্ত তাকে শত্রুর কবলে পরিত্যাগ ক'রতে পারে, সেই গ্রতৃদ্রোহী 

শয়তানকে ভাঙ্কর পণ্ডিত বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে পারে না। 

তানোজী। কিন্ত মুস্তাকার সাহায্যে অতি সহজেই আমাদের উদ্দেশ 

সিদ্ধ হ'ত। | 

ভাম্কবর। শোন তানোজী, অন্থধিপ্নবে বাঙ্গালার রাজশক্তি জঙ্জরিত 
_-নাদির সাহেরে ভারত আক্রমণে দিল্লীর বাদসাহ অন্তঃসারশন্য ! 

ভারতে সার্বভৌম আধিপত্য নিয়ে নিকট ভবিষ্যতে এক মহাস্রানল 

প্রজ্ঘলিত হবে। সেই কঠোর প্রতিযোগিতায় নেচে থাকবে শুধু সেই 
জাতি, যার মেরুদণ্ড সত্যের ভিত্তিতে প্রতিঠিত- ধন্মের অণুতে গঠিত । 

(অধর্শের উপর--নীচতাঁর উপর-_মিথ্যার উপর-_সংকীর্ণতার উপর 

প্রতিষ্ঠিত যে সিংহাসন, ভা" বৃদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী__ ক্ষুদ্র একটি তরজের 

আঘাতে মুহূর্তে চর্ণ হ'য়ে অন্তরের বুকে মিলিয়ে যাবে।) মুস্তাফা খার 

্যায় প্রতুপ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের পাপ-সাহচধ্যের উপর আমি বাঙ্গালায় 
আন্লাঠাশজ্ির. পাদপীঠ গড়তে চাই না--আমি চাই মারাঠা গ্কাতিক . 
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তগ্ত-হৃদ্য়রক্তে মারাঠা ণক্তির বোধন করতে । যদি সক্ষম হই-_বঙ্দি 
সাধনায় লিদ্ধি পাই__এ সাম্রাজ্য হবে হিমাদ্রির চেয়ে অটলর্টবজ্রের 
চেয়ে দৃঢ-_সত্যেব চেয়ে অবিনগ্বর 1) 

জনৈক মারাঠ। সৈনিকের প্রবেশ 

(কেট কি সংবাদ? 

সনিক। নবাব আলিবদ্দি খাষেন উকিলস।হেব শিবিরদ্ধারে উপস্থিত । 

ভাস্কর । ন্বাৰ আলিবদ্ি খাষের উকিল। এ সময়ে! উত্তম, 

সসন্ত্রমে নিয়ে এল | 

সৈনিকের প্রস্থান 

ভানোজী। তুমি কিছু অন্তরমান কবতে পার? 
তানোজী । আমাব মনে হয় সন্ধি প্রস্তাব। 

ভাঙ্কর। খুব সম্ভব। 

সৈনিকের সহ্ধিত মির গার প্রাবশ 

এই যে আন্বন উকিলসাহেব-__ শ 

মির খা। বন্দেগী পপ্ডিতজী-_ 

[ভাস্কর নবাষদাহেব কুশলে আছেন ত? 
মির। আর কুশল ব'লতে দ্বিধা নেই পণ্তিতজী, মৃষ্ধিমান হাহাকার 

জীবস্ত প্রেতের ন্তাষ নবাব-শিবিরে নৃত্য ক'র্ছে। ওঃ, কি সে শোচনীয় 

মন্্রভেদী দৃশ্ত ! শত্র আপনি, আপনিও সে দৃশ্ঠ দেখলে অশ্রু সংবরণ 
ক'রতে পার্যেন না1 যাক্ সে কথা-_পণ্ডিতজীনআমি এসেছি আপনার 

নিকট সক্ধিতব প্রস্তাব নিয়ে, ভরসা করি, আমার দৌত্য বার্থ হবে না। 
ভাক্কব। সন্ধি করতে আমি সর্বদাই প্রস্তত। বাঙ্গালায় পদার্পণ 

ক'রেই আমি দূত পাঠিয়েছিলেম। আপনারাই আমার দৃতকে অপমানিত 

কবে তাড়িয়ে দেন। 
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মির। কত অর্থ পেলে আপনি বাঙ্গালা ত্যাগ ক'রতে পারেন? 
ভাস্কর। এ,বড় কঠিন প্রশ্ন উকিলসাহেব ! বিশেষ বিবেচনা না 

ক'রে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি ন1। 

মির। আমার যে তত বিলম্ব ক'রবার অবসর নেই। 

ভাস্কর। হুঁটু উত্তম, তবে শুন্থন উকলসাহেব, এক কোটী মুদ্রা ও 

নবাবসাহেবের সঙ্গে যে সমস্ত রণহস্তী আছে, পেলে আমি বাঙ্গালা ত্যাগ 

ক'র্ৃতে পারি। 

মির। এক কোটী মুদ্রা! পণ্ডিতজী-_ 

ভাস্কর। বেশী চেয়েছি মনে করেছেন উকিলসাহেব, কিছু না। 

বাহুবলে মহম্মদ সাহকে পরাস্ত ক'রে রাজকরের এক চতুর্থাংশ চৌথ 

আদায়ের ফারমান পেয়েছি । বাঙ্গালায় পদার্পণ ক'রে আমি মাত্র এক 

লক্ষ মুদ্রা! চৌথ চেয়েছিলাম, তখন আমার সে প্রস্তাব ভিক্ষুকের কাকুতি 

মনে ক'রে আপনারা গ্রহ করেন নি। আজ আমার চাইবার অধিকার 

হ"য়েছে--তবু মীত্র এক কোটী মুদ্রা চেয়েছি । 

মির। কত দিনের মধ্যে এই এক কোটী মুদ্রা দিতে হবে? 

ভাস্কর । কত দিন কি উকিলসাহেব; প্রত্যুবেই দেবেন । 

মির। ক্ষমা করবেন পণ্ডিতজী, এ অতি অসঙ্গত প্রস্তাব । 

ভাস্কর। অসঙ্গত! কেন? 

মির। এই রাত্রের মধ্যে এক কোটা মুদ্রা সংগ্রহ করা কি 

সম্ভবপর? 

ভাস্কর। নিশ্চয়। কমলার বরপুত্র জগংখেঠ ধার কোষাধ্যক্ষ, তার 

পক্ষে এই রাত্রে বিশ কোটা মুদ্রা সংগ্রহ করাও কিছু কঠিন নয় । 

মির। পণ্ডিতজী, আমি, আপনার প্রস্তাবে সপ্মত হ'লেম, কারণ 

সম্মত হওয়া! ভিন্ন আমার গত্যন্তর নেই। প্রত্যুষেই এক কোটী মৃত 

পাবেন। | | 
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ভাঙ্কর। উত্তম! 

মির। তা হলে এখনই অবরোধ উন্মোচন ক'রতে আদেশ দিন । 

ভাঙ্কর। .স্ন্বি রক্ষার জামিন? 

মির। (ক্ষণেক ভাবিয়া ) যদি উপযুক্ত মনে করেন, এই শুভ্র শির-_ 
ভাস্কর। উত্তম। তানোজী, এই মূহুর্তে নবাব-শিবিরের অবরোধ 

উন্মোচন করে দাও! আর বিশ সহম্্র লোকের পধ্যাপ্ত আহাধ্য ও 

পানীয় নবাব-শিবিরে পাঠিয়ে দাও | । যাও১- 
তানোজী। ষে আজ্ঞ!। 

মির। আমার আর একটি প্রার্থনা আছে পণ্ডিতজী। 

ভাঙ্কর। আদেশ করুন-_ 

মির। এই সন্ধির কথা নবাব-শিবিরে জানাতে আমি একজন; 

পত্রবাহক চাই । 

ভাস্কর । কেন? আপনি কি এখান থেকেই রাজধানীতে যাবেন? 

মির। শির জামিনণ-__আমি যে আপনার বন্দী। 
ভাস্কর ।+আপনি মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন। যান উকিলসাহেব__ 

শিবিরে ফিরে যান। 

মির। যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি-__ 

ভাক্কর। আমি তার উপযুক্ত জামিন পেয়েছি। 

মির। যদি পলায়ন করি-- 

ভাস্কর। আপনি ভুলে যাচ্ছেন ডঁকিললাহেব)ট যে অস্তর মুখদর্পণে 
প্রতিফলিভ হয়। ক্ষমা ক'রবেন উকিললাহেব, আমার সান্গংসন্ধ্যার 

ময় অতীতপ্রায়। 

। অত এই ারাঠা পতিত. স্প্ষ 
চশদীল তিক চি 

নি বিপরীত দিকে প্রস্থান 
শ্ 
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মুস্তাফা খার শিবির 

মুস্তাফা ও মীরজাফর 

মুস্তাফা । তাড়িয়ে দিলে! আমার দূতকে অপমান ক'রে তাড়িক়ে 

দিলে । এত দশ্ত--এত স্পর্দা এই মারাঠা মুষিকের। আমার কি 
ইচ্ছা হচ্ছে জানেন? 

মিরজাফর। কি? 

মুস্তাফা । আমার ইচ্ছা হচ্ছে ষে নবাব আলিবর্দির সমস্ত অপরাধ 

বিস্বৃত ভ'য়ে তীর সঙ্গে যোগ দেই, আর এই মুহূর্তে এই দাস্তিক মারাঠা 
কুকুরটাকে বাঙ্গালা থেকে দূর করে দেই! 

মিরজীফর। সেটা বিশেষ ভাবনার বিষয় । বিদ্রোহের কথা প্রকাশ 

হয়েছে এখন বিনা আহ্বানে যষেচে নবাবের সঙ্গে মিলিত হ'তে গেলে 

ম্ধাদা ও সম্মান অক্ষপ্ন থাকবে ব'লে আমার মনে হয় না। 

মুস্তাফা। কিন্ত মারাঠার এই প্রত্যাখ্যানের অপমান আমি কোন, 
মতেই পরিপাক ক'রতে পারছি না, আমার সর্বাঙ্গে ষেন বিদ্যুৎ ছুটছে 

মিরজাফর |. কাল প্রত্যুষে মুশিদাবাদ আক্রমণ ক'রে আমরা মসনদ 

অধিকার ক'র্তে পারি না? 
মুস্তাফা । নিশ্চয় পারি । 
মিরজাফর। তারপর নবাব বা মারাঠা ষে পক্ষই জয়ী হ'ক্ না কেন, 

তা'কে পরাস্ত করা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হবে না বোধ হয়। 
মৃস্তাকা। তা হবে না বটে, কিন্তু আমার আর বিলম্ব সইছে না। 

আমার ইচ্ছ! হচ্ছে খাসাহেব, যে সেই বর্বর দ্থ্যটাকে জানিয়ে দেই যে; 
আফগান শক্তি ধূলি-মুগ্টির স্তায় একটা উপেক্ষার জিনিস নয় । 

মিরজার়ুর |. তুচ্ছ রিবয়ে জে বরিচগিক।হ্যকতাজেিক্াহের 
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মুস্তাফা । তুচ্ছ বিষয়! মারাঠার এই প্রত্যাখ্যান কি আপনি তুচ্ছ 
বিষয় মনে ক'রূলেন ! 

মিরজাফর। বাঙ্গালার মস্নদের তুলনায় তুচ্ছ বই কি। 
মুস্তাফা। কিছুমাত্র না। কি মূল্য এই মস্নদের? মুস্তাফা খার 

হাতে তরবারি থাকলে চোখের পলকে সে এক একটা মসনদ পদদলিত 

ক'বৃতে পারে। 

মিরজাফর। তা” বটে। (স্বগত) আফগানটার দন্ত শুন্লে হাসি 

পায়। কিন্তু এ আমার মস্নদ-প্রাঞ্ির ত্রহ্ষান্্র। (প্রকাশ্টে) কি ভাবছেন 

খাসাহেব, নবাবসাহেবের মার্জনা ভিক্ষা করাই কি স্থির করুলেন? 
নুস্তাকা। কই-_না। 

মিরজাফর। নিশ্চল হয়ে কালক্ষেপ ক'রূলেও ত.কোন লাভ হবে না। 

মুস্তাফা । তা হবেনা বটে। 
মিরজাকর। তবে চলুন মুশিদাবাদ অধিকার করি। 
মুন্তাফা। চিন্তার বিষয়। 

মির ফর উত্তম, আপনি চিন্তা করুন। প্রভাতে আমায় উত্তর 

'দেবেন। /একটা কথা মনে রাখবেন খাসাহেব, বাঙ্গালার মস্নদখানিও 

ধূলি-মুষ্টির ন্যায় উপেক্ষার জিনিস নয়। (বিশেষ বিবেচনা ক'রে কর্তব্য 

স্থির করৃবেন। আমি এখন চল্লেম, আপনি বিশ্রাম করুন )) 
প্রস্থাশ 

মুস্তাফা । মারাঠা কুকুরের উপেক্ষা শেলের মত আমার মন্মে বিধে 

আমায় উন্মাদ করেছে । এত দস্ত, এত স্পর্ধা তার, যে বাঙ্গালায় এসে, 

বাঙ্গালার বুকে ব'সে মুস্তাফা খাকে অবজ্ঞা করছে! না, এ অপমানের 

বিধ গায়ে মেখে আমি দিলী লিংহাসনেও বাস্তে চাই না, দেখব একবার 

কত শক্তিমান এই মারাঠা জাতি ।2নবাব যদি আমার আশ্রিত 

অযুরভপ্রের রাজাকে হত্যা না করতেন 1--( শয্যায় উপবেশন ) না, তা 
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হয়না। নবাব আমার শরণাগতকে হত্য। ক'রেছেন। ঘেচে গিয়ে আমি 
তাঁর সঙ্গে যোগ দেব নাঁ। মারাঠার্দের ধ্বংস ক”রতে আমার আহগান- 

বাহিনীই যথেষ্ট । (শয়ন ) 

'আলিবর্দি ও সিরাজের প্রবেশ 

আলি। এই ত মুস্তাফার শিখির ? 
সিরাজ । হা] দাঁছুসাহেব। 

আলি। অন্ধকারে ভূল করি নি ত? 

মুস্তাফা । কে? কে? কার স্বর? ( উঠিয়া বসিলেন ) 

আলি। কে কথা কইলে? মুস্তাফা না? 

মুস্তাকা। একি! একি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি । জাহাঁপন] ! 

এই অন্ধকারহরাত্রে আমার শিবিরে! এ যে আমি ধারণা করতে 
পারছি না। 

আলি। মুস্তাফা 

মুস্তাফা । জাহাপনা_ 

আলি। আমি মাজ্জন। ভিক্ষা করতে এসেছি-__. 

মুস্তাক । অগ্রে আসন গ্রহণ করুন জনাব-_- 

আলি। উত্তম, আমার নজরাণা দাও__ 

মুন্তাফা। এ দীন আফগান জখহাপনার যোগ্য নজরাণ! কোথায় 
পাবে জনাব। 

আলি। কেন সুখী; যোদ্ধার শর সম্পদ--র্ঠ এ্বধ্য)এ তরবারি 
আমায় নজরাণ। দাও। 

মুস্তাফা। জনাব-_ 
্ালি। শোন মুস্তাফা আজ দুদিন আমি অনাহারে__ 

সুস্তাফা। অনাহারে | 
২ 
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আলি। হা, নাহারে । কেন শুনবে? মারাঠারা আমার রসদ 

শিবির লুঠন ক'রেছে-+শিবিবে হাহাকার-দারুণ হাহাকার । এক মুষ্টি 
অন্ন নাই-__-এক বিন্দু পণীয় নাই । এই বালক এক ফোটা জলের জন্য 

(মবৃছিল্ট-শুকিয়ে মর্ছিল। শোন মুস্তাফা, বদি আমার উপর অসন্তুষ্ট 
ই,য়ে-_-থাক-__এই আমি তোমাব শিবিবে এসেছি-ভ্রীরব নিজ্তন্ধ নিশি-_ 

চারিদিকে অন্ধকীর-_জমাট অন্ধকার7)-এই আমার লোল বক্ষ পেতে 

দিচ্ছি__-এ তরবারি রব আমায় হত্যা কর। কেউ দেখবে না 

কেউ জান্বে না, কিন্ত ক তামরা থাকৃতে তোমাদের সম্মূথে আমাব 

এই শুভ্র শির মারাঠা দন্থা কবে লাঞ্ছিত হ'তে দিও না। 

মুস্তাফা । জনাব, আমার একজন সহকারী আছেন। ত্বাকেও 
এখানে আহবান করা কর্তবা। 

. আলি। উত্তম। 

মুস্তাফা । কৈ হ্যায়-_সিপাহশালাব। 

আলি। কে? মিরজাফর-__-আমাব দত পণমাত্ীয় মিরজাফর ' 

মুস্তাকা। ইহা জনাব । 

আলি। 'হারট-তার অসস্তোষের কোন কাজ ত আমি কখনও 
কার নি মুস্তাফা। অথচ-যাক্। 

মৃস্তাফাঁ। জাহাপনা, আপনি ক্ষুধার্ত--য্দি অন্ভমতি হয়-_ 

আলি। নাঁ_না, কোনও প্রয়োজন নাই । 

মিরজাফরের প্রবেশ 

শিরজাফর। এত অসময়ে তলব খাসাহেব, তবে কি মুখিদাবাদ 

আক্রমণ করাই স্বর এ কি। একি ট (কুই-হশক্ত-2িখ-গকিলেন ) 
আলি। যিরজাফর-_-ভাই। 

মিরজাফরনতমূধে বড়ই রহিলেন 
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রর শোন টি শোন মুস্তাফা, যদি কোন কারণে আমি তোমাদের 

সত ড, দিয়ে 'থাকি, আমি তার জন্য মার্জনা চাইছি । যদি সভব হয় 

আমায় ক্ষমা কর। না হয় তরবারি নাও, আমায় হত্যা কর তোমরা, 

হেত কর॥ কিন্তু এই পলিত-কেশ মারাঠার পদদলিত হ'তে দিও না। 

(আমায় উপযুক্ত মনে না কর, তোমরা মসনদ গ্রহণ কর_তোমরা 
রাজদণ্ড পরিচালনা কর। আমার সন্ধা ত ঘনিয়ে এসেছে । কিন্তু ভাই, 

এডকাল অকাতরে হৃদয়-রক্তে বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা ক'রে আজ 

তাকে মারাঠার পদতলে বলি দিও না-)মুশিদাবাদের ছুর্গ-প্রাকারে 

মারাঠার বিজয় বৈজয়স্তী প্রোথিত ক'র,না। এই আমার ভিক্ষা-_-এই 

আমার প্রার্থনা । 

মিরজাফর। (স্বগত ) বাঙ্গালার মস্নদটীও এত হাল্কা জিনিস নয় 

যে, একফোটা চোখের জলে ভেসে যাবে। 

আলি। নিরুত্তর রইলে ভাই ! ধকুনকেন? আমার প্রার্থনা 

কি তবে পূর্ণ হবে না? (আ্রামায় মাজ্জনা ক'র্ূতে না পার-_আমাম হত্যা! 

কর, তোমরা নবাব হও--তোমরা সিংহাসন নাও।১) এই পলিত-কেশ 

লিয়ে, এই জীর্ণ দেহ নিয়ে, এই জমাট অন্ধকারের বুকের উপর দিয়ে 

উন্মাদের মত আর্মি-বাঙ্গীলার নবাব €তামাদের কাছে ছুটে এসেছি, 

কাতর হ'য়ে নতজীহ হয়ে প্রার্থনা ক 'বুছি__ 

মুস্তাফা । (৩:-_আর না9উঠন জাহাপন ! (আফগানের রক্ত একটু 

কড়! কি না, তাই মযুরভপ্রের রাজার হত্যায় আমি ত্ুদ্ধ হয়েছিলেম_ 

আফগানের! মাধ কি না, তাই এই করুণদৃষ্তে সে ক্রোধ গলে 

্রভৃভক্তির বন্যায় ছুটে: চোখ ফেটে বেরুচ্ছে ।) আমার নজরাণা 

চেয়েছিলেন-_-এই নিন্ জখাহাপনাঁ_এই তৃরবারি আপনার নজরাপা। 

বিশববদ্মাওও যদি আপনার বিপক্ষে দাড়ায়, মুস্তাফা খীর দেহে একবিন্দু 

বৃক্ত থাকতে সে আপনাকে ত্যাগ করবে না। আর এটাও স্থির, 
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জানবেন জাহাপনা, যতক্ষণ আমার একজন আফগান বীরও জীব্তি 
থাকবে, ততক্ষণ কারও সাধ্য নাই যে আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করে। 

মিরজাফর। (স্বগত ) য়ে! ছ্যাঁচডা আফগানট] সব মাটী ক'রুলে। 

যা হ'ক, এখন সুর বদলাতে হয়। (প্রকাশ্তে) নিশ্চয় _নিশ্চম্- আমরা! 

থাঁকৃতে কার সাধ্য আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করে। 

সিরাজ। (স্বগত ) মিরজাফর, স্সেহ-প্রবণ হছুর্ধলচিত্ত আলিবদ্ধি 

হয় ত ছু'দিন বাদে সব ভুলে যাবেন, কিন্তু দিরাজ এ দৃশ্য ভূল্বে 

না প্রম্তরে খোদিত অক্ষরের ন্যায় তার স্থৃতিপটে ঠিক আকা 
থাকবে ।) 

মুস্তাফা । জাহাপনা, তবে আদেশ দিন, দস্থ্যগুলোকে বাঙ্গালা থেকে 

দূর ক'রে দিই । 

মিরজাফর | হা, কাল প্রভাতে তা; ক'রৃতে হবে বৈ কি। 

মুস্তাফা । আবার প্রভাতের অপেক্ষায় সময় নষ্ট ক'র্ব কেন? 

মিরজাফর। তবে কি আপনি এই বাত্রেই-- 
মুস্তাফ1!। ক্ষতি কি? 

আলি। যা তোমাদের অভিরূচি। তোমাদের মস্নদ তোমরা 
রক্ষা! কর। 

মুস্তাফা । উত্তম, তবে আপনি শিবিরে বিশ্রাম করুন গে! আমি 

দের শ্রেণীবদ্ধ ক'রে আপনাকে সংবাদ পাঠাচ্ছি। (স্বগত ) ভাস্বর 

পণ্ডিত, এইবার__এইবার বুঝব কত শক্তিমান তুমি! (প্রকান্যে ) 
আহ্বন খাসাহে-_ ২৮7 গত 1 

সকলে প্রস্থানোস্ভত, ঠিক সেই সময় মির খা! ও'জানকীরামের প্রবেশ 

মির । জাহাপনা) আমি স্ধি করেছি 

আলি। সন্ধি করেছ! 
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মির। হাজনাব। মারাঠা-সর্দীর শিবিরের অবরোধ উন্মোচন ক'রে 
দিয়েচেন। কাল প্রভ্যুষেই এক কোটা মুদ্রা এবং আম্বাদের সঙ্গে যে সকল 

রণহস্তী আছে, তাকে দিলে, তিনি বাঙ্গালা ত্যাগ ক'র্বেন। 
আলি। এক কোটা মুদ্রা এবং রণহস্ভী। বলকি মির খা! 
মুস্তাফা । এ অতি অসঙ্গত প্রন্তাব_এ সর্তভে কখনই সন্ধি হ'তে 

পারে না! 
মির। অনন্তোপায় হয়ে আমাকে এই অসঙ্গত প্রস্তাবেই সম্মত 

হ'তে হ'য়েছে। 

আলি। এক কোটী মুদ্রা! মির খা, কাল প্রত্যুষে এক কোটা মুদ্রা 

কোর্থা থেকে দেবে! 

মৃস্তাফা । না_নাঁ_এ সন্ধি হবে না। আমরা যুদ্ধ কর্ব। ভাস্কর 

পণ্ডিত কি মনে করেছে বাঙ্গালা ফেরুপালের আবাসভূমি বে, সে যা 

বল্বে তাই আমাদের কোরাণের বাণীর ন্যায় অবনত মস্তকে মেনে চ'ল্ক্চে 
হবে। কেন-_কিসের জন্য। এখনও বাঙ্গালায় মুস্তাফা খা বর্তমান-- 

এখনও এই মুস্তাফা খা পাচ হাজার আফগান তরবারি পরিচালনা করে ; 
যান মির খা, আপনি সেই দাস্তিক কুকুরকে বলুন গ্য যে মুস্তাফা খা 

বাহুবলে, তরবারিরি সাহায্যে, বাঙ্গালা থেকে দস্থ্য দূরীভূত ক'র্বে, সাধ্য 
হয়, তাঁর! যেন তাকে প্রতিহত করে। 

জানকী। জীাহাপনা! এ সন্ধি রক্ষার জামিন মির খার শির! 

আলি। ৫-_তবে_ সো 
জানকী। জাহাপন! ! এই মন্ধি বৃক্ষ না করলে আমরা! মির খা 

যাঁর একজন স্থহৃদকে হারাব। 
আলি। কিন্তু এই কোটা মুদ্রা কোথা থেকে সংগ্রহ ক'র্ৰে উজির? 

জানকী। জাহাপনা! এ গোলাম বহুকাল যাবৎ জাহাপনার 

নিমক খেয়েছে-_জণাহাপনার অনুগ্রহে এ বান্দা কিছু অর্থ নঞ্চয়ও 
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করেছে! জনাব! আমি আমার আজন্ম-সঞ্চিত এক কোটা মুক্র 
এখনই দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠিয়ে এনে দিচ্ছি, আপনি গ্রহণ ক'রে 
মারাঠাদের দান করুন, মির খার জীবন রক্ষা করুন । 

আলি। এ'া__জানকীরাম-_জানকীন্বাম-তুমি এক কোটা টাকা 
দিচ্ছো ! তোমার খণ আলিবদ্দি জীবনে পরিশোধ ক'রৃতে পারবে না। 

জাঁনকী। জীহাপনার অর্থ জীহাপনার কাধ্যেই ব্যয়িত হবে। 

আলি। তবে এখনই দ্রুতগামী অখ্ারোহী পাঠাও জানকীরাম-_ 
জানকী। যো হুকুম খোদাবন্দ, | রস্থানোছ্যত 
মুস্তাফা । দীড়ান উদ্জিরসাহেব। জীহাপনা ! তবে কি এক কোটী 

মুদ্র। উৎকোচ দিয়ে মারাঠার সঙ্গে সদ্ধি ক'রুবার সক্ল্প ক'রূলেন? 
আলি। আমি ভাব্ছি মুস্তাফা, শুধু মির খার কথা-_ 

মুস্তাফা । কেন?» কিসের বিপদ মির খার! আমি আমার 

জাফগান বীরদেব মাঝে রেখে মির থাকে এখনই কাটোয়ায় রেখে 

আস্ছি। ভাস্কর পণ্ডিতের সাধ্য কি যে তার ছায়া স্পর্শ করে। 

আলি। তাই ত! 

মুন্তাফাঁ। একটু বিবেচনা করে দেখুন জাহাপনা, আজ যদি 

মারাঠার এই অন্যায় অসঙ্গত দাবী পূর্ণ করা হয়, একবার যদি” তান্না 
বাঙ্গালার রাজশক্তির এই উৎকট দৌর্বল্যের সন্ধান পায়, তবে প্রতিদিন 

তাদের আবার বাড়তে থাক্বে--গ্রতি বৎসর তারা এসে এইক্নপ 

উৎকোচ চাইবে। কতদিন আপনার রাজকোষ তাদের সন্তষ্ট রাখতে 
সক্ষম হবে জাাহাপনা--এ প্রচণ্ড শোষণে বৎসরের মধ্যেই আপনার 

কোধাগার শৃন্ত হুয়ে যাবে, তখন কি করবেন জীহাপন! ? তখন ত 

যুদ্ধ ভিন্ন গতানাক্বে ন না। যু আপনার ক'বৃতেই হবে, আজই 
করুন আর এক বৎসর পরেই করুন।' 

আনক্কী। তাই ত! কিন্ত এই সন্ধি রক্ষার জামিন মির খায় শির । 



তৃতীয় দৃশ্ঠ বঙ্গে বগী ২৩ 

মুস্তাফা । কিশঙ্কা মির খার। আমি এই তরবারি হাতে ক'রে 
শপথ কণর্ছি যে, আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকৃতে মির খাঁর অঙ্গে 

কাটাটী বিধতে দেব না। কেন আপনারা বৃথা বিভীষিকা দেখ ছেন। 
জানকী। মারাঠা-সর্দার পধ্যাপ্ত আহাধ্য ও পানীয় পাঠিয়েছেন। 

মুস্তাফা । রেটে বটে__তার সৌজন্তে তৃপ্ত হ'লেম। ধন্যবাদের সঙ্গে 
এখনই সে সব ফেরত পাঠিয়ে দিন উজিরসাহেব। কেউ যেন তার এক 
কণাও স্পর্শ না করে। জাহাপনা, আদেশ দিন_-আমি মারাঠাদেষ 
আক্রমণ করি। 

আলি। আক্রমণ ক'রূবে-_-তাই ত' 

মুগ্তাফা। শুন জীহাপনা--আমি মার ঠা্দের আক্রমণ ক 'রুবই-_ 
আপনার ইচ্ছা হয়,আপনি তাদের অর্থ দিতে পাবেন! কি বলেন খাসাহেব? 

মিরজাফর। হা, আক্রমণ ত ক'র্তেই হবে। 

আলি। আমি আর ভাবতে পারি না। আমার ধারণ! শক্তি যেন 

লু্ধ হ'য়ে গেছে । মস্নদের পরম ভিতৈষী তোমর| সব__য! ইচ্ছা ক'বৃতে 
পার। আমার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা ক'ব্বার প্রয়োজন নেই । 

মুস্তাফা । উত্তম, আন্ন__আপনাকে শিবিরে রেখে 'আমসি। 

ৃ্নাহাবে অনিত্রায় আপনাকে বিশেষ কাতর দেখাচ্ছে। 
আলি। কাতর! (প্লান হাসি হাসিলেন ) 

মুস্তাফা । চলুন জনাব] 
আলি। এস সিরাজ-_- 

লিরাজ। আপনি যান দাছুসাহেব, আমি যাচ্ছি। 
মুস্তাফা । খীসাহেব, আপনি এই মুহূর্ে সৈম্তদের শ্রেণীবদ্ধ হতে 

আদেশ দিন গে। জঁখহাপনাকে শিবিরে রেখে আমি আপনাদের সঙ্গে 

মিলিত হব। আ্ুন জখহাপনাঁ_-. 
এক দিকে মিরজাফর ও অপর দিকে আলিবর্ছি ও মুস্তাফার প্রস্থান 
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জানকী | মির খাঁ 

মির। রাজা 

জানকী | এখন কর্তব্য? 

মির। আমার শিশুপুত্রের ভার নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত করুন। 

জানকী। অন্ত কোন উপায়ে? 

মির। আমায় প্রলুব্ধ ক'র্ুবেন না রাজা__উদ্ার মাঁরাঠা-পণ্ডিত 
আমায় বন্দী না করূলেও আঙ্গি কথা দিয়েছি । রাজা, বহুদিন একসঙ্গে 

আদি, কত সময় কন্ত অন্যায় বাবহার ক'রেছি--সে সব ভুলে যাও ভাই-- 

জানকী। একি বলছ খাসাহেব? আমায় অপরাধী ক'র না-- 

তোমার ন্তাঁয় বন্ধু পেয়ে আমি ধন্য । মির খা,আমি আমার সঞ্চিত এক 
কোটী টাক! দিচ্ছি_-যদি__ 

মির। রাজা, অন্যে না বুঝুক, তুমি ত বুঝতে পারছ--কি এ 
মম্মগীড়া ! ছুঃখ ক'র না ভাই-_ক'দিনের আগু পিছু । এস সখা, হাঁসি 

সুখে আমায় আলিঙ্গন দাও | (৮, শ. 

উভয়ে আিঙ্গনবদ্ধ হইলেন, পরে মির খ1 ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন 

সিরাজ একদৃষ্টে চাহিয়৷ রহিলেন 

জানকী। মুশিদাবাদের গৌরব-সুর্য আজ অস্তমিত হল। খএকটা খাটি 
নয এই মির খা। চলুন সাহাজাদা, আপনাকে শিবিরে রেখে আসি । 
সিরাজ। ব'ল্তে পারেন রাজা, এ নবাবী না গোলামী ! ধার মূল্য 

ইমস্নদের 1 ধিক, ধিক, এ দিংহাঁসনে ! রাজা, আমি মুশিদাবাদ 

চল্লেম-_আপনি দ্বাহুসাহেবকে ঝল্বেন। 
প্রস্থাৰ 

শি পপপপালী সপন পার 

পৃ শি শী সপ পি পাপ” ৮ সপশপাশাশা 0 হি ্ 

'জানকী ।  সাহাজাদা_সাহাজাদা__ 7 . 



ভাঙ্কর। 

গৌরী । 

ভাস্কর। 

গৌরী । 
ভাক্কর। 

চত্ডর্থ দুম্থ্য ও 

মারাঠা-শিবিরাভান্তর 

কাল-দ্বিতীয় প্রহর রজনী. 

গৌরী একাকী বসিয়। ঝীগ1-বাজাইয়। গান গাহিতেছেন। 

ক্লান্ত ভাম্বর প্ডিত ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ 

নেত্রে গৌরীর গান শুনিতে লাগিলেন 

গীত 

কবে তোমার মুরলী উঠিবে বাজিয়া, 

হপ্ত আমার হাদয মাঝে । 

তোষারই পরশ বিবশ তনু 

ধাইবে পুলকে তোমার কাজে ॥ 

হের নয়ন মন অন্ধ, হৃদয়-দুয়ার বন্ধ, 
বণ মম__ঘুমে অচেতন, 

অবাধে আধার রাজে ॥ 

_. মম সপ্ত হৃদয় মাঝে ॥ 

1( যেন ) তোমার মুরতি সৌম্য হুন্দর, 
বিরাজে আমার অন্তর ভিতর, 

( যেন) শত কোলাহল জিনি, তোমার আশীষ বাণী, 

শ্রবণে আমার বাজে, 

মম ধুর জীবন সাঝে। ; 

গৌনী ! 
বাবা বাবা, তুমি কতক্ষণ এসেছ বাবা? 
এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ম!। 
আমায় ডাকলে না কেন? 
কেমন ক'রে ডাকবো মা! ভাবে গদগদ তুষি, (প্রাণের 
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সমস্ত আকুলতা সুরে ঢেলে দিয়ে ভক্তির ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে আকাশ বাতাম 

নীবিত ক'রে /এশী . করুণার রুদ্ধ দ্বারে মাথা খু'ড়চো-ুগ্ধপ্রাণ রুদ্ধবাক্ 
আমি, শুধু অপলক, নি দষ্টিতে তোমার এ পবিত্র মৃষ্তির দিকে চেক্সে 

রইলেম--ডাকৃতে পারলেম ন|।) 
গৌরী । যাও, তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি বাবা, তুমি াডিয়ে 

রইলে কেন বোস, আমি তোমার পোষাক খুলে দিচ্ছি । 

ভাস্কর উপবেশন করিলেন__গেংরী পরিচ্ছদ খুলিতে লাগিলেন 

ভাঙ্কর। এত বাত হয়েছে, তুমি শোও নি কেন মা? 

গৌরী । বাবার যেমন কথা, আমার পাগ লা ছেলেটার এখনও খাওয়া 
হ'ল না-_আমার চোখে কি ঘুম আস্তে পারে। এত রাত পর্যন্ত তুমি 
কোথায় ছিলে, কি করছিলে বাঁবা? 

ভান্কর। গৌরী, নবাবের সঙ্গে আমার সন্ধি হ'য়েছে__ 
গৌরী। সন্ধি হয়েছে! আঃ বাচলুমঞেয় বিশ্বনাথ কী জয়) 

ভাঙ্কর। কাল প্রভাতেই আমরা কম্কণ যাত্রা ক'রব। 

গৌরী । যাক্, এতদিনে এ পাপ যুদ্ধের অবসাঁন হ'ল । এইবার আমি 
যেন সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারছি। হী বাবা, শোণিত প্লাবন £ই শ্তাম। 
ধরণীকে রঞ্জিত ক'রৃতে, দামামা ধ্বনিতে প্রকূতির স্ুখস্প্তি হরণ কাবৃড়ে, 

হিংসার যূপকাষ্ঠতলে জগতের শান্তি বলি দিতে তোমাদের কি একটুও কষ্ট 
হয় না! মামষ হয়ে তোমরা মানুষকে হিংসা কর, মানুষকে হত্যা কর! 

কেন বাবা? 

ভাস্কর। এ যে'বড় কঠিন প্রশ্ন পাগ লি। 
গৌরী । না বাবা, আমায় বলতে হবে। তুমি ত পাধীণ নও, নির্দয় 

নওস-একটা ভিক্ষুকের দুঃখে তোমায় অশ্রপাত ক'রতে দেখেছি 
র্ডের রক্ষার্থে তোষায় জীবন! পণ ক'রুতে দেখেছি) ক্ষুধিতের বদনে 
.২6ভাষার মুখে প্রান দিতে দেখেছি-_তুমি কি ক'রে নবহত্যা কর বাবা? 
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ওঃ! দেখ লে, আমার কি ভুলো! মন, কথায় কথায় তোমার খাবার দিতে 

তুলে গেছি। বাবা, বস তৃমি, আমি খাবার নিয়ে আসছি। 
প্রস্থান 

ভাঙ্কর। গৌরী আমার মু'্মতী করুণ1। সেও এমনি ছিল। যুদ্ধের 
কথা শুন্লে কেদে আকুল হ'ত-_পরের ছুঃখে তার নয়ন অস্রুত্তে ভবে 

যেত | ২ও;_-কতদিন। সে একটা আবেশময় মধুর স্বপ্ন ! 

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়। ললাটের ঘন্ম মুছিলেন | গৌরী একটা 
পাত্রে ফল লইয়া আসিল 

গৌরী । এস বাবা__থাবে এস। 

ভাঙ্কর। একি! এত ফল কোথায় পলি মা। ক্ষুধার্ত হ'লেও এত 

কি খেন্তে পারি? 
গৌরী। খুব পারুবে। একটীও যদি রাখবে ত আমি রাগ কর্ব। 
ভাঙ্কর। তুই আমায় পাগল কর্বি দেখ ছি। 

আচমন করিয়া যেমন আহার করিতে যাইবেন ঠিক সেই সময় নেপধ্যে 
শত বন্দুকের শুক হইল । ভান্ষর চমকিয়া 24 

ভাস্কর | ওকি! কিশব। 

গৌরী । উঠ না__উঠ না বাবা__ও কিছু নয়। 

পুনরায় সহস্র বন্দুকের শব 

ডাঙ্কর। একি! আবার! কে আছিদ? তানোজী-_তানোৌজী-- 

€গীরী। বাবা_বাবা_ স্থির হও-_-ও কিছু ০০৬ তোমার 

কু”্টা পায়ে পড়ি, খাও বাব! 1) 

নেপথ্যে নবাবী ফৌজ গঙ্জিয়া উঠিল, “আলা আলা ছো' 
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ভাক্কর। একি! নবাব-বাহিনীর রণোল্লাস ! আক্রমণ ক'রেছে_- 

বিশ্বাসঘাতক নবাব সন্ধির প্রস্তাবে প্রতারিত ক'রে অতকিত অবস্থায় 

আমাদের আক্রমণ ক'রেছে--অদ্ব” আমার তরবারি_-তরবারি--সাজ | 

মারাঠাঞঘযেখানে আছ মুহর্তে সাজ, রণরঙ্গে মাত, নবাবের ফৌজ 
মায়া হ'য়ে গঞ্জে উঠেছে_-মুরাঠাট তাকে স্তব্ধ কর-তোপের মুখে 

ভস্ম কর-_ 

প্রস্থানোদ্কত ও সন্গুখ হইতে তাঁনোজীর প্রবেশ 

কে? তানোজী! আক্রমণ কর- স্ব নাও | 

তানোশহ্রী। পণ্ডিতজী, আমরা চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত_মমাঁনিশার 
জমাট জ্বাধারে শিবিরে দীরুণ বিশৃঙ্খলা । 

ভাস্কর। কোন চিন্তা নেই__বিশ্বনাথের পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে এ 

জলন্ত অঙ্গল-জ্জোতে ঝাপিয়ে পড়-_জয় বিশ্বনাথ কী জয়। 

[তানোজী। হারা__হারাঁ_ 
প্রস্থান 

গৌরী । (নতজান্থ হইয়া) বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ! নিবিয়ে দাও, 
এ কালানল নিবিয়ে দাও; আমার বাবাকে রক্ষা, কর। মুখের গ্রাস 
কেড়ে নিনে_ হা অনুষ্ট ! 



্পহও হম দু্থ্য :- 

হীরাঝিলের প্রমোদ কক্ষ 

রাত্রি তৃতীয় প্রহর 

গোলাম হোসেন ও ফৈজীবিবি মদ পান করিতেষ্ে 

নর্ভকীগণ গীত গাহিতেছে 

গীত 

চঞ্চল অঞ্চলে ঢালিয়! 

রেখেছি হৃদয় পাতি গোপনে 

বিষম বিরহ বেদন! বারিতে, বসাতে প্রেমিক জনে যতনে ॥ 

আদর করে কর রাখিয়া, 

দিব প্রণয় সধ! টালিয়! ; 

বাধিয়া বধুরে দৃঢ় বাধনে ॥ 

যখন গগনে শশী হাসিয়ে হাসাবে ধর! 

যখন মলয়ানিল ছুটিবে পাগল পারা ; 

তুলিয়৷ ধরিবে যুখে বদন সধায় স্থখে, 

শিহরিবে পরাণ আকুল “চুম্বনে ॥ 
্ নর্তকীগণের প্রস্থান 

ফৈজী। হোসেন প্রিয়তম ! 

গোলাম। (ফজী১-ফৈজী- প্রাণেশ্বরী-_ 
ফৈজী। আরু কতদিন এ আনন্দ-প্রবাহ এমনি অবাধে চলবে? 

গোলাম। যতদিন তুমি মেহেরবাণী ক'রে এ বান্দাকে চরণে স্থান 

দেবে পিয়ারী- 
ফৈজী। এ কি বল্ছ প্রিয়তম ! তুমি যে ফৈজীর বুকের কলিঙ্কা, 

এ কি তুমি আজও বুধ তে পারনি ? কিন্ত হোসেন, একটা চিন্তা--একটা 

আতঙ্ব আমার সমস্ত আনন্দকে মলিন ক'রে দিচ্ছে 
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গোলাম। কি-_কি শ্রিয়তমে ? 

কৈজী। আমার সর্বদাই আশঙ্কা প্রিম্তম, কখন সে ছুষমন সিরাজ 

ধমকেতুর মত উদয় হ'যে আমাদের এই প্রেমের রাজ্য মুহুর্তে চূর্ণ ক'রে 

দেবে-৫ই মিলনেব নন্দন থেকে বিচ্যুত ক'রে বিচ্ছেদের অতন্বা অনল- 

সাগবে আষাদের নিমজ্জিত ক'র্বে। হিলি হরেন ললেনর ক'বে 

আমি সে হুঃখ সইব। 
গোলাম । কোন চিন্তা নেই প্রাণেশ্বরী-__আমাঁদের এ মধুর মিলনে 

আর বিচ্ছেদ হবে না+এ প্রেমেষ আকাশে আর মেঘ উঠবে না__এ 
আক্ষাশ এমনি জোতৎ্াময়, এমনি উজ্জল, এমনি সুন্দর থাক্বে॥ 

বদ্ধমানে নবাব-বাহিনী অবরুদ্ধব_নবাব আজ তিন দিন উপবাসী-মুস্তাফা 
খা বিজ্রোহী। ইহজন্মে আর সিরাজ হীরাঝিলে ফিরবে না। 

ফৈজী। এা_এ কি সত্য 1 তবে-_-তবে-_আর চিস্তা নেই__আর 
আশঙ্কা নেই__কি আনন্দ, কি আনন্দ । সিরাজ আর ফিরৃবে না, সিরাজ 

আর ফিব্বে নাঁ। (টঢক্ ঢক্ কবিয়া এক পাত্র স্থুরা উদরস্থ করিলেন ) 
এ স্ফ.হি আজ শুত্র সুরার ন্যায় ফেনায়িত হ'য়ে উঠক-_এই উৎসবের বীণা 
আজ আকাশ বাতাস কম্পিত ক'রে নন্দনের স্থধা লুটে নিক, উৎনব-_ 
উৎসব-_আজ চারিদিকে উৎমব 1,এহোসেন, প্রিয়তম-_ 

গোলাম। ফৈজী-প্রাণেশ্বরী-_ 
ফেঞ্সী। এ আনন্দ আমি সহা ক'ব্তে পার্ছি না। 
নেপথ্যে প্রহরী--“নাহাজাদা 1” 
নেপথ্যে নিবাজ--“পথ ছাড কমবস্ত।” 

গোলাম। ওকি! কি শব! 

কজী। চুপ-_চুপ--কথা কয়ো নাঁ-এ স্ুখন্বপ্ থেকে আমায় 
নিরািগটারাারলারদাচারানাডিারি। 

গ্রোলাম হোসেনের অঙ্গে চলিয়া পর়িল 
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সিরাজের প্রবেশ 

সিরাজ । ফৈজী- প্রিয়তমে-_একি-__-একি ! রঃ 
গোলাম । এটা (কি! একি! একি! স্বপ্ন! স্বপ্ন! 
রাজ। হা-হ্বপ্ন। 

1৯৯ | 'কোন পথে পালাই-__-আর রক্ষা নাই 

ফৈজী আঙঝিষ্টের ম্যায় চাহিয়। রহিলেন 

সিরাজ । ( বজ্রকণ্ঠ) গোলাম হোসেন? 
গোলাম হোসেন নিকত্তর 

( পুনরায় বজ্কণ্ঠে ) গোলাম হোদেন ! তুমি না আমার পরমাত্ম্ীয় ! 
উত্তম-_কৈ হ্যায়? 

গোলাম হোসেন পন্ক্ষা্ত জানালার গরা -ভাঙ্গিয়। পলায়ন করিল । 

সিরাজ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে উদ্যত হইলেন, ঠিক সেই 

" সময় ফৈজী গিয়া তাহার পথরোধ করি! দাড়াইল 

তৈজী। নানা মের না, হোসেনকে মারলে প্রাণে বাঁচবো না।' 

সিরাজ । শয়তানি, আমার সম্মুখে ধাড়িয়ে এ কথা বল্্তে . তোর 
প্লিহ্বা জমাট বেঁধে গেল না। দূর হ' কস্বী-_( পর্নুঘাত )৫২৪৫%০০৭ 

ফৈজী। কি আমায় পদাঘাত! জান সিরাজ, তোমার মত কত 

সাহাজাদা এই-চর্ণ সেবা! ক'রে নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করেছে! কদ্বী! 

ইা_আমি ত কস্বী-এই আমার ব্যবসা । সাহাঙ্জাদা! এ তিরস্কার 

যদি তোমার জননীকে-_ 
সিরাজ। স্তব্ধ হকুকুরী! এত স্পর্ধা তোর ! উত্তম, কে হ্ায়-- 

১2 

এই মুহূর্তে শয়তানীকে এ পাধাগ-প্রাচীরে জীবন্ত গাথবে-_নিয়ে যাও 1; 

ফৈজী। ৩১+- 

নিরাজ | হাঃ হাঃ হাঃ হা 



ছি নুস্ছা 

গ্রাম্য পথ--ওুভাত 

উপানন্দ ও ছিদাম 

ছিদাম। তা? বয়েস আর তোমার কি-ই বা হয়েছে_ব্যামোতে 
চুলগুলো! সাদা হয়েছে, তাই আমরা জোর ক'রে দাঁদা বলি বই ত নয়! 
এ বয়সে ঢের লোক ছু'পাঁচটা বিয়ে ক'র্ছে-_ 

উপা। এযা! ছু'পাচটা বিয়ে ক'রুছে 

রি ছিদাম | কা 'রছে বই কি__লাখে! লাখো করৃছে__হামেশ! ক'বৃছে 1 

এতোমীর বেশী দূর দূর থেতে হবে নাঁ_মহাভারত প'ড়েছ ত-_এই- তোমার 
দশরথ রাজার কত বয়সে বিয়ে হয়েছিল মনে কর ত? পাকা চারকুড়ি 

আঠাশ বছর বয়সে-_বুঝলে দাদা, এই পাকা চারকুড়ি আঠাশ বছর বয়সে । 
উপা। এা! পাকা চারকুড়ি আঠাশ বছর বয়সে! মহাভারতে ' 

আছে? ৃ 

ছিদাম। বিশ্বাম ন1! কর, পড়ে দেখ । ও সব শাস্ত্রটাস্্ব দাদা তোমায় 

মা! বাপের আশীর্ববাদে এই ছিদেম চক্বোত্তির কণ্ঠবন্তি। মুখে মুখে একাদশ 
কাজ্ান আউড়ে দিতে পারি। তুমি বিয়ে করবে এর আবার কথা! 

উপ1। এই ভাই তুমি একটু যাবোঝ সোঝ। তাই ত বিপদে 
আপদে তোমার কাছেই ছুটে আমি। আচ্ছা ছিদেম, সত্য বল ত ভাই-- 
'আমি কি যথার্থই বুড়ো হয়েছি ! | 

ছিদাম। রামচন্দ্র! দু'গাছ! চুল পাকলেই কি বুড়ো হয় ! 
উপা। চুলের জন্য বড় ভাবি ন! ভায়া-_আর একটা খুব ভাল প্রক্রিয়া 

করছি! ছু*দিন বাদে দেখবে যে একগাছি চুলও সাদা নেই--একেবারে . 
'কাল মিশমিশে হ'য়ে গেছে। 
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ছিদাম। ব্ট- বটে__ 
উপা। খাঁটি হাকিমি তেল-_-চমৎকার জিনিস । সে ঠিক হবে ভায়া, 

কিন্তু বালাই হয়েছে গিন্নি। সতীনের ঘর কিনাঁ-তাই কেউ মেয়ে 

দিতে বড় আগ্রহ করে না। 

ছিদাম। হ্্যা। তুমিও যেমন-_-আমার পরামর্শ মত চল ত দাঁদা। 
দেখি কেমন" গ্রাহ্ি করে না! বৌ-ঠাকরুণকে তিরথি ক'রতে পাঠিষে 
দাও--সোমত হয়েছেন_-আর কেন? এখন তার ধম্মো-কশ্মে। কারবারই 

সময়। তার পর নৃতন গিন্নি আন-_নৃতন সংসার ধ্মে। কর--আমরা 

দেখে শুনে খুসি হই। 

উপা। এ ত অতি ্বখুক্তি__এখন গিন্নি যেতে চাইলে হয়। 

ছিদাম। আচ্ছা দাদা, বৌ-ঠাকরুণের এখন বয়স কত ? 

উপা। সে অনেক, বাইশ পার হয়ে তেইশে প'ড়েছে। তবে আব 

বলছি কি'। € দেখ ভায়া, অন্যায়ট1 দেখ, অবিচারটা দেখ। ঈশ্বর ইচ্ছায় 
ছু” চাঁর পয়সা তেজারতিতে খাটুছে, কিছু ভূ-সম্পত্তিও আছে-_-এ সব 

ভোগ ক'র্বে-বাপ পিতামহের নামটা বজায় বাখ বে_ভিটেয় একটা- 

প্রদীপ জাল্বে-_-এমন আমার কেউ নেই) একট! ছেলে হ'ল না !(গুহিণীর 
কি আর সে বয়স.আছে। এতদিন যা হ'ক আশায় আশায় ঘুর্ছিলেম- 

কিন্ত আর অপেক্ষা করা চলে না) বংশটা ত বজায় রাখতে হবে ! বাপ- 
পিতামহের নামটা ত লোপ কর্তে পারি নাঁ_নইলে এ বয়সে আর 

আমার বিয়ে ক'র্বার দরকারই বা কি ছিল! ্ 
ছিদাম। নিশ্চয়-_নিশ্য়-তুমি ত ওষুধ গেলার মত নেহাৎ 

'অনিচ্ছায় বিয়ে কর্ছ। আমাদের চিরকাল স্সেহ কর, আমাদের অন্থরোধ 
না.রেখে ত পার না-তাই ত এ বিয়ে। তুমি কারও কথা শুনো ন! দাদা 

--শিগ-গির বিয়ে করে ফেল। 
উপা। তাই ত ভার্খছি-- 

্ঠ 
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ছিদীম। পাত্রী-টাত্রীর কোন সন্ধান করেছ দাদা? 

উপা। না, তেমন কিছু করা হয় নি--তবে-_ 

ছিদাম। তবেকি? 

উপা। না, সে কথাটা আজ থাঁক্, আর একদিন বঃল্ব। | 

ছিদাম। আমার কাছে আবার গোপন ক*রৃছ-_চণ্ডীতে কি রয়েছে 
জান ত? “পরদারেষু মিত্রব অর্থাৎ কি না-স্ত্রীকেও 'পর ভাবতে 

পার, কিন্তু মিত্রকে কখনও কোন কথা গোপন করবে না। বলে 

ফেল দাদাঁ_ . 

উপা। তোমার কাছে সে কথাটা! বলতে কেমন লঙ্জা লজ্জা 

ছিদাম। কিছু না কিছু নাঁঝলে ফেল-_- 

উপ1। দেখ ছিদেম, এ যে ও পাড়ার মোহনলালের বোনটা রোজ 

ছুপুরে আমার পুকুরে চান্ ক'র্তে আসে-_এত দিন অত লক্ষ্য করি নি। 

সেদিন খন চান ক'রে যায়, আমি জানালার গোড়ায় ঈাড়িয়েছিলেম, 

হঠাৎ আমার চোখ পড়ে গেল। দিব্যি মেয়েটি-__বয়সও বেশ হয়েছে, 

একখান। নীলাঘ্বরী শাড়ী তার পর! ছিল--তার ভিতর দিয়ে গায়ের রংটা 

ফুটে বেরুচ্ছিল, লম্ব! লম্বা চুলগুলো পিঠ বেয়ে পড়েছে-_ , 
ছিদাম। দীদা, তোমার কথা শুনে আমার যে গীতার সেই গানখানা 

মনে পণ্ড়ছে, (স্থরে) িলে নীলশাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ 

সহিত মৌর-_” | 
উপা। যাও, এ ত তোমাদের দোষ। এ জন্যই ত বল্ছিলাম না 

ছিদাম। আরে না__না-_বল--বল; তারপর ? 
উপা। ছুঁড়ী, বুঝ লে ভায়া, চমৎকার রসিকা। যেই আমার সঙ্গে 

,চৌঁখাচোধি হয়েছে, অমনি- তোমায় বলব কি ভায়া--এমন একটা, 

মুচকি হাসি হেসে চলে গেল-_ 

ছি্াস। এ -হেসেছে? 
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উপা। হু" । 

ছিদ্াম। সত্যি বলছ ত দাদা_হেসেছে? 
উপা। এই তোর গাঁছয়ে দিবি ক'রে কল্ছি,ভাই | 
ছিদাম। তবে আর যায় কোরাঁ-নরাঁধিকাও' ীুষ্ণকে দেখলে 

অমনি ক'রে হাস্ত। 

উপা। এযা হাস্ত নাকি । 

ছিদাম। নিশ্চয় হাস্ত। গীতায় পরিষ্কীর লেখা আছে, বদমি 
যদি কিঞ্িদপি'-_দাদা, তুমি কিছু ভেবো না। এবিয়ে না হ'য়ে আর 
যায় না। তা হ'লে আজই প্রস্তাবটা করে ফেলি? 

উপা। ইহ! হে ছিদাম, তোমার আঞ্জ কাল চল্ছে কেমন? 

ছিদাম। কই আর চ'ল্ছে দাদা_ টানাটানির সংসার । এই ত 
আজ ঘরে একদানা চাল নেই-__এই তোমার কাছেই যাচ্ছিলেম 

ঘাদট_ 
উপা। (স্বগত) এ:, কথাটা পেড়েই ঠ,কে গেছি। তা? একটা 

লোভ না পেলেই বা আমার কাছে ঘুরবে কেন। (প্রকাশ্টে ) তা এর 

জন্ত আর ভাবনা! কি--তোমার যখন ঘে অভাব অভিযোগ হয়, আমায় 

জানিও ছিদেম--আমি ত আর তোমার পর নই। এই নাও ছুটি 

টাকা, তোমায় এ আর শুধ তে হবে না আমি তোমার ছেলে-মেয়েদের 
খাবার খেতে দ্রিলেম। 

ছিদ্রাম। তোমার খেয়েই ত আছি দাদা, তোমার খণ-_ 

উপা। কি ব'লছ ছিদেম, আমার যদি একটা ভাই থাকৃত ! 

_ ছিদাম। (স্বগত ) এই দাদা পয়লা নহ্বর! পরের মাথায় কাটাল 

রেখে কোষ খেতে ছিদেম চক্কোত্তি কেমন ওস্তাদ তা এইবার বুঝ বে। 
( প্রকাশ্তে ) দাদা, দাদা । দেখ ত-_দেখ ত--এঁ মোহনলাল যায় না? 

উপা। হা, তাই ত। 
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ছিদাম। ওহে স্ব মোহনলাল-_ও মোহনলারী একবার এদিকে এস 

নী" দেখলে দাদা যোগাযোগটা এ বিয়ে না হয়ে আর যায়? কে মনে 

করেছিল যে মোহনলাল এ পথ দিয়ে এখন যাবে-_ দেখছ অ-?.. 

[ উপ! | তা ত দেখছি। কিন্তু তুমি মৌহন্লালকে . আবার 

এখানে ডাকলে ্ 
ছিদাম / শুভন্য শীদ্রং গতিঃ-_আর বিলদ্গ ক'র্ব কেন? 

উপাঁ। আমি কিন্তু কিছু বলতে পারুব না । 
ছিদীম। তুমি চুপ ক'রে দাড়িয়ে একবার আমার হাতযশটা দেখ না। 
উপা। করযাহয__তুমি ত আমার পর নও। 

মেোহন্লালের প্রবেশ 

মোহন। ঠাকুরদা যে, এত ভোরে ! ঠান্দি বুঝি কাল রাত্রে ঝগড়া 
ক'রেছে। শুধু ঝগড়া, না' আর কিছু? আ-_হ1হাঁ_হলেই বা তিনি 
তৃতীয়-কল্প, তা বলে এই বুড়ো মানুষটাকে এই কন্কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় 

বের ক'রে দেওয়াটা কি সঙ্গত হয়েছে! 'আজ আমি এর জন্য প্রলয় ঝগড়া 
ক'র্ব-কুরুক্ষেত্র বাধাব-_- 

উপা। ( জনাস্তিকে ) শুন্লে_ শ্বন্লে কথাটা । আমি বুড়ো]! 

ছিদাম। ( জনাস্তিকে ) চটো না--চটে! না দাদা-ক্রোধে কাধ্য 

হানিং। (প্রকাশ্তে ) হা মোহন, মাধুরীরে কাল দেখলাম বেশ বড় 
সড় হয়েছে ত তার,বে'থা*র কি করছ? 

মোহন। সেই ত হয়েছে এক মস্ত ভাবনা । দেখে শুনে দাও না 

একট ছিদেমদা, আমি ত খুজে খুঁজে হায়রাণ হ*লেম। | 
ছিদাম। পাত্র ত রতই আছে। 

মোহন। কদ্তই আছে! আমি ত একজনও দেখছি না। ভাবছি 
আক দিন করে ফেখে, শেষে (সহান্তে ) ঠান্দির লতীন ক'রে দেব।- 
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কি বল ঠাকুরদা, গণ্ডা পুরে যাঁক্। পাকা চুলের উপর রাঙ্গা টোপর 
চমৎকার মানাবে । ঠাকুরদ| যে আজ বড় গম্ভীর! ব্যাপারথানা কি? 
ঠানদি একটু বেশী আদর করেছে বুঝি । | 

ছিদাম। (জনান্তিকে ) চটো। না দাদা-চটো। না? (প্রকাশ্যে ) 

দাঁদীর মন টন বড় খারাপ কিনী-_ 

মোহন । মন খারাপ ' কেন_কেন ? 

ছিদাম। এই ছেলে পুলে হ'ল না__অগাব এশ্বধ্য অথচ ভোগ 
ক'ববার কেউ নাই। বংশট। লোপ পেতে বসেছে । তাই দাদাকে 

বলছিলেন ষে, তুমি আবার বিয়ে কর। 

মোহন। উত্তম প্রক্ধ'ব! আমরা খুব রাজী আছি। ও পুরানো 

ঠানদি বরখাস্ত । ঠাকুরদা, একটা ছোটু খাট ঘোম্টা দেওয়া আলতা 

পরা ঠানদি আন-_নাতীরাঁও খুব খুলি ভবে, আর তোমারও শিগগির 

পিও পাবার ব্যবস্থা হবে। 

উপা। ( জনান্তিকে ) শুন্ছ-_শ্বন্ছ ছিদেম ? 

ছিদাম। ( জনান্তিকে ) আহা হা চটো না চটো না (প্রকাশে ) 

ওহে, কথাটা হেসে উডিও না_দাদার একটা বে' করার দরকার | 

মোহন। রেশ ত-_আমর! কি তাতে গররাজী--আমরা নাতীর দল 

দম্তরমত সভ1। ক'রে তাতে সম্মতি দেব। 

ছিদাম। আমি একটী পাত্রীও স্থির করেছি । 

মোহন | বটে__বটে_ব্ল ত ছিদেমদা--কে কে আমাদের সেই 
ভাখ্যবতী যুবতী শ্রীমতী ভাবী ঠানদিদি। ( ছিদেম মোহনের কানে কানে. 
কি বলিলেন ) এয! তুমি বল্ছ কি ছিদেমদা, তুমি ক্ষেপেছ। 

. ছিদেম। (জনান্তিকে ) শোন মোহন, অবুঝ হয়ো না। দাদার 
বয্বেঘটা যদিও একটু বেশী হয়েছে, কিন্তু ছু'ড়ী থাক্বে স্থুখে- তোমারও 

টানাটানির সংসার, সময় অসময় সাহায্যও পাবে--চাই কি এ সম 

-্ 
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ছ' এক হাঁজার নিতে চও, নাও। অনেক করে আমি উপানন্দদার 

মত করিয়েছি, ছেলেমি ক'রে এ দাও ছেড়ে! না “বঃলছি)। শেষে কিন্ত 
পন্তাঁতে হবে। 

মোহন। তুমি বল কি ছিদেমদা, ছু' এক হাজার টাকার জন্য 

বোনটাকে বলি দেব! 

ছিদাম। (জনাস্তিকে ) একি বলি দেওয়া হ'ল। 
মোহন। ( জনান্তিকে ) বলি দেওয়া নয়! আশী বছরের গঙ্গাধাত্রীর 

সঙ্গে বোনের বে দেওয়া যদ্দি বলি দেওয়া না হয়, তবে আর বলি দেওয়া 

তুমি কাকে বল? শোন ছিদেমদা, সংসারে আমার কেউ নেই, শুদ্ধ এ 
বোনটা। আমার অর্থে কি প্রয়োজন | নিজে বেথা ক'বৃব না, বোন্টীকে 
সংপাত্রস্থা ক'রৃতে পারলে আমার দিন এক ভাবে কেটে যাঁবে। 

ছিদাম। (জনাস্তিকে) আচ্ছা, তুমি একটু ভেবে চিন্তে না হয় কালই 
উত্তর দিও। 

মোহন। এ আর ভাবতে হবে না। শোন ছিদেমদা, হাত পা বেঁধে 

জলে ফেলে দেব সেও স্বীকার, তবুও না । 

প্রস্থানোছ্যাত 

উপা। (জনাস্তিকে ) কি হ'ল? 

ছিদাম। ( জনাস্তিকে ) বড্ড বেহ্থরো 
উপা। ( জনাস্তিকে ) পাচ হাজার । 

ছিদাম। ওহে মোহনলাল-€গেলে নাকি ? একটা! কথা)শোন 
মোহন। কিব্ল? | 

ছি্দাম। তোমাকে একটা একটা ক'রে গুণে নগদ পাঁচ হাজার 

টাক! ছিজ্ছি। কি ভায়া--একেবারে যে দাত নি যার হেসে 
ফেব্সে-এবার রাজী? 
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মোহন। (তোমরা কি) পাগল হয়েছ ছিদেমদা! আমায় লোভ 
দেখাচ্ছ! পাঁচ হাজার ত তুচ্ছ, বাঙ্গালার নবাবী দিলেও মোহনলাল 

গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে ভম্মীর বিবাহ দেবে না। নাঁ_কখনও-না_ 
প্রস্থান 

উপা। শুন্লে- শুন্লে কথাটা ! 

ছিদাম। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা । ইচ্ছা হয়েছিল এক চড়ে 

ধসিয়ে দি” ছু'পাটি ঈাত ) 

উপা। আমায় অপমান! এর শৌধ যপি না নেই, তবে আমি 

বাপের ব্যাটা নই । যাছ তেবেছ কি? পাঁচশ টাকায় বাস্ক ভিটে পধ্যস্ত 

আমার কাছে কটুকবলায় আবদ্ধ। গুপ্ডোমী ক'রে বেডায়, পাচ পাঁচ 

হাজার টাকা গ্রাহ্ের মধ্যেই এলে না। দেখা য়াক্, কত বড় বড়মানুষ ! 

মোহনলালের পুন: প্রবেশ 

মোহন। ঠাকুরদা! শিগগির বাড়ী যাও--গ্রামে বগা ঢুকেছে। 

ছিদাম। এটা! মোহন, (তবে দাদা আমাদের একট্০ এগিয়ে 
দিয়ে আয় 1) 

মোহন। ভয় কি। মীধুরী একা ঠানুরবাড়ীতে গেছে, আমি তাকে 

খু'জতে যাচ্ছি! €তামরা শিগগির বাড়ী যাও। 

এক দিকে মোহন ও হপর দিকে অন্য সকলের প্রস্থান 



[সম দুশ্া ও 
টি 

শিব-মন্দিবের সন্মুখস্থ প্রাণ--প্রভাত 

পুষ্প-না? হাতে মাধ্র'র প্রবেশ 

মাধুরী । এত বেলা হ'ল অথচ ঠক্রবাড়ীর, শঙ্ঘ ঘণ্টা এখনও শোনা 
যাচ্ছে না! পুজারী ঠাকুর হয় ত ঘুমিয়ে ।, 1 একি? ঘোড়ার পায়ের 
শব? আমাদের গাঁয়ে কে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছে ! এ দ্িকেই যে আস্ছে! 

সর্বনাশ--এ যে একদল সেনা! কোথায় পালাবো? (এসে পড়ল যে 

_ঠাকুরবাড়ী যাবার ত আর সময় নেই। 1) এ গাছটার আড়ালে 
লুকাইগে”। (তথাকরণ ) 

ছুইজন অস্বারোহী মারাঠ। সৈনিকের প্রবেশ 

১মসৈ। এইথানেই দেখেছি । 

২য় সৈ। দেখে থাকূলে কি কর্পুরের মত মিলিয়ে গেল? 

১মসৈ। তর্ক না ক'রে একবার খু'জেই দেখ না। ূ 

২য় সৈ। তাই ত রে-_এঁ যে, গাছের আড়ালে দাড়িয়ে প্রেয়সী 

মিটুমিট ক'রে চাইছে-যাক্, সারারাত নবাবী ফৌজের পিছনে ছোট। 

এতক্ষণে সার্থক হ'ল 

১ম দৈ। আমি কিন্ত প্রথমে দেখেছি। ) 
২য় সৈ। ভাগাভাগী পরে হবে, আগে নিয়ে চল। 

দ্বিতীয় সৈনিক এক লক্ষে ভূমিতে অবতরণ করিয়৷ মাধুরীকে 'ধৰিয়া 
ঘোড়ায় ভুলিল,। মাধুরী পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ও চীৎকার 
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করিতে লাগিল, ( ওগে। কে কোথায় আছ-_রক্ষা কর-_রক্ষা কর-_ 

আমায় ছেড়ে দাও--তোমাদের পায় পড়ি ছেড়ে দাও) (4 ৮16 ৭ 

১ম প্রৈ; জলদি হাকাও। ( সৈন্যদ্য় নক্ষবরবেগে ঘোা-ছুটকিমী-দ্দিল ) 

বেগে মোহনললালের প্রবেশ 

০ ৮৫ ই পাশপাশি 

না স্পেওয়োহন | এ-_এ_মা পুরীর কগম্বর--এ সে কাদছে। নিশ্চয় 

-পাপিষ্ বর্গীরা তাকে ধরে নিয়ে সৈহএ কীরগ্রামবামী যে যেখানে আছ 

শীঘ্র এস, বগীরা মাধুরীকে ধানে শিয়ে যাচ্ছে।। » 
বেগ্রে প্রস্থান 

(িভুম দুস্থ দিই হস, 

পর্ী-পখ২ 

পল্লীর্রীগণ স্শ 4৬ পনি ই 

গীত 

বগা এল দেশে 

এ কি হবে গো, কোথ। যাব গো, বগা এল দেশে । 

বুলবুলিতে ধান গেয়েছে খাজন| দিব কিট ॥ 

শুন্ছি নাকি ঘোড়ায় চ'ড়ে ঝড়ের আগে আনে উড়ে, 

তেড়ে গিয়ে নবাব হেরে পালিয়েছে শেষে ॥ 

কাটছে বুড়ো, যুব, ছেলে, 

দেখলে ছু'ড়ী ঘোড়ায় হোলে 

জ্বালিয়ে আগুন চালে চালে 

লাগিয়ে দিলে দিশে। 

কেড়ে গয়না-গাটি- ভিটে মাট 

যাচ্ছে দে' চষে ॥ 

৮১০০ ৯ 



নন্ব্ম কুষ্ঠ 

মাবাঠা-শিবিব 

ভান্বর পশ্তিত ও তানোজী 

ভাক্ষর। পাঁচ শত। 

তানোজী। হা সার্দীর_ নবাবের প্রতারণায় গত রাত্রের যুদ্ধে 

আমরা পাচ শত মারাঠা বীরকে হারিয়েছি । 

ভাস্কর। শুদ্ধ আমারই নির্বদ্ধিতার জন্য । যদি অবরোধ উন্মোচন 

না কব্ৃতেম। কিন্ত এতবড শাঠ্য যে আমি কল্পন।ও কণব্তে পারি নি, 
বিশেষতঃ এই মির খায়ের নিকট 1 (মানব-চরিত্র অধ্যয়নে দক্ষতা সম্বন্ধে 

আমার বড অহঙ্গার ছিল-_না, মানব-চরিত্র দুজ্জে য় ।৯-শোন তানোজী, 
এই পাঁচ শত বীবের জীবনের কঠিন মূল্য আদীয় কর। বৃদ্ধ নবাবকে 
তার প্রতারণার জন্য কঠোর শান্তি দাও-_এমন আদর্শ শান্তি দাও, যার 

কথা স্মরণ ক'রে আর কেউ কোন দিন মাবাঠাকে প্রতারণা ক'ব্তে 

সাহস না পায়--মারাঠার নামে যেন বাঙ্গীলায় একটা বিভীষিকার ছবি 

জেগে ওঠে । (প্রস্থানোছ্যত ও ফিরিয়া ) হা, এক কথা,)শোন তানোজী 

কেউ যেন কোন রমণী বা শিশুর অঙ্গে হস্তক্ষেপ না করে। এই আমার 

কঠোর) আদেশ_-আর এ আদেশ অমান্য ক'ব্লে, তার শাস্তি 
প্রাণদণ্ড। «বুর্খলে ?, 

ভানোজী। যথা আজ্ঞা । 
” ভাস্করের প্রস্থান 

এইবার আমার মনোসাধ পূর্ণ হবে। জগতেব বুকে মাত্র জীবিত 
রখাকনে এক জাতি, আর সরু এই বীর মাবাঠা্জী জাতি। দুর্বল শ্তিশৃন্ত 
1 হিলানী বাক্গালাবাসীর বাচবার কোন অধিকার নেই। (কেন ভাবা এই 
স্বর্ণভূ্ি বাঙ্কালায় উ্্ববতার সর্বস্থখ উপভোগ ক'রূবে আর বীর কর্দঠ 
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মারাঠা জাতি সমস্ত দিন অক্রান্ত পরিশ্রম ক'রে পার্বত্যভূমির কপণতায় 

একমৃষ্টি অন্ন পাবে না। আমার বহুদিনের আশা, বাঙ্গালা থেকে অকন্মণ্য 

অমবিমুখ পশুগুলোকে উচ্ছেদ ক'রে এখানে বার মারাঠি জাতির প্রতিটা 

কারুব।) এইবার বোধহয়, আমার সে আশা পূর্ণ হবে! এই পাচ শত 

বীরের মৃত্যু পণ্ডিতজীর হৃদয়ে শেলসম বেজেছে। তার হৃদয় কুহ্মের 

চেয়ে কোমল, আকাশের চেয়ে উদার, কিন্তু তার ক্রোধ হত্যার চেনে 

করাল-__শয়তানের চেয়ে নিষ্টুর_ 

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ 

প্রহরী । পণ্ডিতজী, কোথায় সর্দার? 

তানোজী । কেন, কি প্রয়োজন? . 

প্রহরী । নবাবের উকিলসাহেব তার দর্শন-প্রার্থী_ 

তানোঙ্গী। কি? নবাবের উকিল! সেই ভগু প্রতারক। নিয়ে 

এস__ছুরাজ্মাকে এখানে নিয়ে এস । তাও সত্ব যাও-) 
প্রহয়ীর প্রস্থান 

কোন্ অস্ত্রে পাপিষ্টকে হত্যা কর্ব? তরবারি-__না। বর্ধা_না, কে 

আছিস__আমার বন্দুক-_( জনৈক প্রহরী বন্দুক দিয়া গেল ) দুর্বৃত্ত বেশ 

বুঝেছে যে মারাঠার ক্রোধবহি থেকে তাকে রক্ষা ক'রতে পারে, এমন 

শক্তি এ দুনিয়ায় নেই__তাই এসেছে প্রাণ ভিক্ষা ক'রতে। 

প্রহরীর সহিত মির খাঁর প্রবেশ 

এই যে-_এই যে ভগু প্রতারক ! 

মির খা । কেন বৃথা তিরস্কার করছ মারাঠাবীর | মির খাঁ প্রতারক 

নয়। মির খা যদি প্রতারক হ'ত তবে সে যেচে আজ তোমার নিকট 

শির দিতে আস্ত না। 
ভানোজী। আর চাতুরী চলবে না প্রতারক ॥ মারাঠা এবার খুব 
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সতর্ক হয়েছে ! প্রাণ ভিক্ষা দেব না__পাচ শত বীরের আম্মা শোণিত 

_পিপাপায় আর্তনীদ ক'র্ছে_ রক্ত চাই__রক্ত চাই-_বাঙ্গালার রক্ত চাই 
_দীড়া সোজা হ'য়ে দীড়া-এখনই তোকে হত্যা ক'রব-প্রাণ ভিক্ষা 

দেব না | ৰ 

মির খা । মির খা প্রাণ ভিক্ষ। চাইতে আসে নি মারাটা। মির খাঁ 

কথা দিয়েছে, তাই শির দিতে এসেছে-_মারাছা গ্রহণ কর। 

মির খা বন্দুকের সম্পুখে বুক ফুলাইয়া দাড়াইলেন। যেমন তানোজী গুলি করিতে 

যাইবেন, ঠিক সেই সময় সম্মুখ হইতে ভাক্ষর পঙ্ডিতের প্রবেশ 

ভাম্বর। ক্ষান্ত হও--ক্ষান্ত হও-_-তানোজী ! আসমানের বুক 

থেকে একখানা মাণিক ঠিকরে এসে মাটিতে পড়েছে, তাঁকে তোমার 
কঠিন . পীডনে চূর্ণ ক'র না। দুনিয়ার বুক থেকে এমন একটা গরীমাময় 
আদর্শকে চির জীবনের জন্য লোপ ক'র না । মির খামির খা 1 মানব- 

জাতির উপর আজ আমার একটা দারুণ অশ্রদ্ধা জন্মেছিল-€তা? হ'তে 

তুমি আমায় রক্ষা ক'রেছ। এই প্রতারণার নীচতায় তোমার জাতীয় 
জীবন ছু'শ বছর পেছিয়ে যেত, ধাশ্মিক মুসলমান!) তুমি আজ যেচে 
শির দিতে এসে তোমার দেশকে রক্ষা করেছ, তোমার জাতিকে রক্ষা 

করেছ। ক্ষ পাপীর মধ্যে বাস করেও একজন সাধু ব্যক্তি ঈশ্বরের আশীর্ববাদ 

আকর্ষণ ক'রূতে পারে, একটা পতিত জাতিকে উদ্ধার ক'র্তে পারে। 
বরা টপ ভগবানের করুণায় অভিষিক্ত তোমার এ শুত্র শিরের উপরূ 
রীতি চাই না১যাও আদর্শ মানব! মুক্ত তুমি... | 

 টিবী। | কিন্তু ই্রত, এ দেবছুর্নভ মহত্ব দেবিয়ে তুমি যে আমারা 

বুকে একখানা পাষাণ চাপিয়ে দিলে। আমার বড় আশঙ্কা হচ্ছে, তুকঁর/ 

সন্ধ্যা বুঝি ঘনিয়ে এসেছে ছে।] 
দিদি 



দ্বিতীয় অঙ্ক 
শশ্রশজম কুস্ছ্য 

উপানন্দের-চওীমণ্ডপ 

উপানন্দ ও উমা চারা 

উমা । হ্যা গ!, এ সব আবার কি হচ্ছে । 

উপা। তুমি যে অন্দর ছেড়ে একেবারে বাইরে চলে এসেছ ! 
উমা। এখানে ত কেউ নেই, আর থাকলে ৪ আমি এ গায়েন 

ঠানদিদি, আমি একটু বাইবের ঘরে এলে জাত বাবে না। 
উপা। নাঁ_নীঁ_এ সব স্বাধীনতা আমি পছন্দ করি না, তুমি 

ভিতরে যাঁও। | 
উমা । তা* যাচ্ছি, কিন্ত তৃমি এ সব আবারু কি কর্ছ। 

উপা। কি ক'র্ছি? 
উমা। মোহনলালকে একঘরে কর্বার ষড়যন্ত্র । 

উপা। কে বলে-_-কোন্ শালা বলে? বলুক ত আমার সামনে 

এসে দেখি কত বড় তার বুকের পাটা! ষড়যন্ত্র কবৃতে আমার ভারী 

দয় পড়েছে কি না, হ্যা! তার বোনটা যে বর্গাঁদের সূঙ্গে বেরিয়ে গেছে, 
গীয়ে যে টি টি পড়ে গেছে, কেউ ত কাণ! নয় যে আমায় চোখে আঙ্গুল 

দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিতে হবে। গা শুদ্ধ ৫ুলাক যে তাকে 

একঘরে ক'রুছে | ৰ 

. উমা। তাই বুঝি তিনশ” টাকা ঘুষ নিয়ে ছিদাম চক্রবর্তী 
দৌড়ে গেল। | | 
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উপা। কে ধ্লে 1! কোন শাল। বলে ! 

উমা। আমি আড়াল থেকে সব দেখেছি-_সব শুনেছি । € দেখ, 
বুকের মধ্যে ঠাকুর আছেন, একবার বুকে হাত দিয়ে দেখ, তা হ'লে 
বুঝবে কি কুকাজ ক'ব্ছ। বেচারী যে মাধুরীর শোকে অন্নজল ত্যাগ 
ক'রেছে-_পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে, এখন তাকে এইভাবে নির্যাতন 
ক'র্লে হয় ত মে আত্মঘাতী হল্ব। নিজের বয়সের দিকে তাকিয়ে একবার 
ভাব দেখি কি অপরাধ তার !) পাচ হাজার টাকা ঘুষ খেয়ে কোন ভাই 
নিজের সহোদরাকে জলে ভাপিয়ে দিতে পারে? 

উপা। মুখ সামলে কথা বলো বল্ছি_ নইলে-_- 
উমা। ছু'্ঘা মারবে এই ত! (সে ত আজ কাল আমার অঙের 

ভূষণ হয়ে ঈলাড়িয়েছে। পতি নারীর একমাত্র গতি, এই মূলমন্ত্র শিখিয়ে 
দিয়ে পিতামাতা তোমার ঘর চিনিয়ে দিয়েছেন, আমাম্ তুমি মারতে 
পার কাটতে পার, যা খুসি তাই ক'রুতে পার, কিন্তু আমার শরীরে 
যতক্ষণ প্রাণ আছে, আমি তোমায়, কৌন পাপের কাজ ক'র্তে দেব না । 

উপা। এ ত ভাল আপদ দেখছি, তুমি যাবে না বাড়ীর ভেতরে ? 
উমা। তোমার পায়ে পড়ি, 'মোহনলালের সর্ধনাশ ক'র না। 

(তোমার মুখেই ত শুনেছি যে তোমার শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র কারণ এ 
মোহনলালের পিতা! একটা ধর্ম ত আছে ) তোমার বিয়ে ক'রৃতে 
সাধ হয়ে থাকে, আমি নিজে কনে ঠিক ক'রে, তোমার বিয়ে দেব। 
ধর্মের দিকে চেয়ে এখনও শাস্ত হও, মরার উপর খাড়ার ঘা দিও না। ৃ 

উপা। তোমার মোহনলালের শ্রাদ্ধ না'ক'রে আমি জলগ্রহণ ক'র্ব 
না। বলি যাবি কি না এখান থেকে__বেরো-বেরো-_কি, তবু ধ্াড়িয়ে 
বুইলি যে বেরো-__বেরো_ ্ 

উমাকে গলা খা দিতে লাগিল চু 



প্রথম দৃষ্ধয বঙ্গে বগা ৪৭ 

বেগ ছিদামের প্রবেশ 

ছিদাম | দাদা_দাদা-দব ঠিক! একি--ক'রছ কি! তুমি ক 

ক্ষেপে গেলে! 

উপা। দেখছ না, মোহনলালের ওকালতনামা নিযে, আমায় এসেছে 
ধর্মোপদেশ দিতে-__একশ এক বার বাঁড়ীর ভেতর যেতে বল্্ছি-_তা 

কিছুতেই যাবে না। কি, এখন ধাবি_-না, আর 9 ঘা কতক দেব__ 

ছিদাম। বৌঠাক্রণ--গ্রামের বিশিষ্ট সব লোক এখনই এসে 
পণড়বেন। লক্ষ্মীটী আমার ভিতরে যাও । 

উমা। (স্বগত ) ঠাকুর ঠাকুর_ মুখ তুলে চাও, আমার স্বামীকে 

রক্ষা কর। 
কাদিতে কাদিতে প্রস্থান 

ছিদা'ম। হয়েছিল কি? 
উপা। আর ভাই বল €কন। জালিয়ে মার্লে- জালিয়ে মারুলে ! 

সাধে কি এই প্রবীণ বয়সে বে? ক'রৃতে চাই । এক মুহূর্ত শাস্তি নেই। 
( লম্বা! দীর্ঘ নিশ্বান ফেলিলেন ) তারপর ওদিকে কতদূর ? 

ছিদাম। সব ঠিক__এী দেখ, এ সব আসছে! (ম্বগত ) সবাইকে, 
ফাকি দিয়েছি,-কেবল এ উপাধ্যায় ব্যাটা দশটা টাকা না নিয়ে 

ছাড়ল না। যাক্, তবু দু'শ নব্বই-_তিন বছর পায়ের উপর পা দিয়ে 

কাটিয়ে দেব। 

শাস্তিরাম, তর্কচধুঃ উপাধ্যায়, স্মৃতিরত্ব প্রস্তুতির প্রবেশ 

উপা। এই যে, আহ্ন__আস্মন__আসন গ্রহণ করুন। 
সকলের উপবেশন 

উপাধ্যায়। তারপর উপানন্দ, কি ব্যপদেশে আমরা সমবেত; 

হয়েছি। 



৪৮ বঙ্গে বগী দ্বিতীঘ অঙ্ক 

ছিদাম। উপাধ্যায়দ]। তোমাদেব কুস্তকর্ণের নিদ্রা ত ভাঙ্গবে 

না_-এদিকে সমাজ ধন্মো বে সব যেতে বসছে । 

উপাধ্যায়। সমাজ ধন্ম ঘেতে বসেছে । আমবা জীবিত থাকতে । 

বল কি ছিদাম! কিমাশ্যয্যমতঃপরম | 

ছিদাম। কেন, তোমবা কি শোন নিযে মোহনলালের '্লী শুহ 

ত্যাগ করেছে৷ 

শান্তি । মিথ্যা! কথা-_তাকে বগীর1 অপহব্ণ ক'বেছে। 

ছিদাম। কে রে তুই ছোডা আমার কথাৰ উপর কথা বলিস-_ 
এত বড মাথা. 

শাস্তি। চক্রবর্তীমশায় ' স্থির হ'ন। এটা বিচার সভভা। এখানে 

আমরা আপনার প্রলাপ শুনতে আসি নি। 

ছিদ্াম। শুনলে শুনলে সব-_শুনলে উপাধ্যায়দা__-কলি-_পাক্ষাৎ 
কলি। এচোডে পাকা ছোভার বাপের বে' দিলুম সেদিন, আর ও 

কিনা আমায় বল্ছে পেব্লেপ | নির্বংশ হবি-__গোর-গোষ্ট নিপাত 

যাবি ষদি আমি বামুনের_- 
তর্কচঞ্চু । আহা হা লাও লাও ছিদাম, স্থিরোভব। 

ছিদাম। কেমন ক'রে স্থিবোভব হ'ব মশাই । বিবেচনা ককন 

মশাই, গয়ে এত মেয়ে থাকতে বর্গীরা বেছে বেছে এঁ মাধুরীকেই 

অপহরণ ক'রলে। 

শ্থতিরত্ব। বিচারের বিষয় বটে 
তর্কচঞ্চ। ওহে স্বৃতিবত্ু, এক টিপ ল্য দাও ত হে। 

ছিপ্ীম। তার উপর আরও বিবেচনা ক'রতে হবে যে, মোহনলাল 

বয়স্থা ভয়ির বিবাহে ফেন এত বিলম্ব ক'রছে। 

শান্তি। বিলম্বের কারণ--সৎপাত্রের অভাব । জলে ভাসিয়ে দেবার 

জিনিস নয়। 



প্রথম দৃশ্য বঙ্গে ব্গা ৪৯ 

উপাধ্যায়। যাই হ'ক্ মাধুরী (যে গৃহতা[গিনী, এ সম্বন্ধে আর 
সন্দেহ নাল্তি | 

তর্কচঞ্জু। লাস্তি কেল উপাধ্যায়? গৃহত্যাগিনী অর্থে গৃহত্যাগে 
অভিলাষিলী--অপহ্রলে অলিচ্ছ। প্রকাশ পায়। 

উপাধ্যায়। গৃহত্যাগ স্বীকাধ্য | 

[তর্কচঞ্চু। লিশ্চয় লা। 
উপাধ্যায়। নিশ্চয়! 

স্বৃতিরত্ব। ওহে ব্খা তর্কে প্রয়োজন কি, স্থৃতিতে স্পষ্ট ব্যবস্থ! 

“্য়েছে 

তর্কচঞ্চ । আরে লাও লাও- রেখে দাও তোমার স্বতি ! 

[(উিপা। ( জনাস্তিকে ) ও ছিদাম, একি ?- 

ছিদাম। ( জনাস্তিকে ) ও উপাব্যায়দা, একি !; 
উপাধ্যায়। (জনান্তিকে ) ওহে ছিদাম, মুদ্রা বের কর, তর্কচঞ্চু 

ও স্মতিরত্বের ব্যবস্থা কর। 

ছিদাম। (স্বগত ) হায় হায় আরও চায় যে। আমার বুকের রক্ত 

চুষে খেল। (জনাস্তিকে ) কত? 

উপাধ্যায়। ( জনান্তিকে ) দশ দশ কুড়ি। 

ছিদাম। (স্বগত) এ!! আরও কুড়ি, তবে আর আমার রইল 

কি! ( জনাস্তিকে ) বড় বেশী হয়'যে_ 
উপাধ্যায়। (জনাস্তিকে ) কাধ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় অধিক নম্বঃ 

সত্বর ব্যবস্থা কর, নইলে সব পণ্ড হবে। 

ছিদাম। (জনান্তিকে ) এই নিন্, যা” হয় করুন। 
স্বৃতিরত্ব । পরিফ্ষার.স্থতিতে উক্ত হ'য়েছে, গৃহত্যাগিনী যোবিতাঁ-_ 

উপাধ্যায় । * ওহে স্থৃতিরত্ব-_ওহে তর্কচঞ্চু, এদিকে এস ত। গুরুতর 

বিষয়ের মীমাংসা একটু অন্তরালে গিয়ে করাই কর্তব্য । 
৪ 



হঃ বঙ্গে ব্্গী দ্বিতীয় অঙ্ক 

স্বতিরত্ব। উত্তম। 

তর্কচঞ্চু। ওহে ম্মতিরত্র এক টিপ লস্ত দাও ত হে-- 
স্মৃতিরত্ব, উপাধ্যায় ও তর্কচঞচুর অন্তরালে প্রস্থান 

শাস্তিরাম। টাকা ঝন্বঝনানির শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে! আর কি? 

এইবার স্থতির চরম ব্যাখ্যা হবে। 

উপাধ্যায়, স্মতিরত্ব ও তর্কচধচুর পুনঃ প্রবেশ 

তর্ক। স্থৃতিরত্বের & গৃহত্যাগিল! যোধিতা বাক্যটি বড়ই সারগর্ভ। 

এর বিরুদ্ধে বলবার আর কিছুই নেই। 
উপাধ্যায়। তা” হ'লে আপনারা একমত- মোহনলালকে সমাজে 

পতিত বলা যায়। 

স্থৃতি। স্থতির ব্যবস্থায় তাই ব*ল্তে হবে বই কি। 
তর্ক। এ বিষয়ে আর তর্ক করা চলে না। 

উপাধ্যায়। তবে ছিদাম, আমরা সকলে একমত হ'য়েছি-_-আজ. 
হ'তে মোহনলাল পতিত । 

উপা। (ম্বগত ) ছুর্গা-_ছুর্গা । 

শাস্তি। পশ্তিতমশাইরা ! সমাজের কর্ণধার আপনারা । আপনাদের 
মুখের একটী কথায় আপনারা একজনকে সমাজে তুলতে পারেন, নামাতে 
পারেন, এত অধিকার, এত ক্ষমতা সমাজ আপনাদের দিয়েছে । এক, 
নিরীহ অবলার পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ ক+রে/ব্যেক্তি বিশেষের বাধ্য 

হ'য়ে তার বিছেষের পৌষকতা! ক'রে নিরপরাধ মোহনলালকে সমাজচ্যুত 
করবেন! এই কি আপনাদের ক্ষমতার সম্যবহার 1) 

উপাধ্যায়। তুমি কে হে যুবক? 

তর্কচ্। উল্বায়! | 
শান্তি। তর্কচ্কমশাই, উন্বাদ আমি নই, উন্মাদ হয়েছেন আপনারা 



প্রথম দৃশ্ঠ বঙ্গে বর্গ ৫১ 

_কয়েকখণ্ড মুদ্রার প্রলোভনে । মোহনলালকে অপদস্থ করতে চান, 
করুন। কিন্তু আমি বলে রাখছি, বগা যখন একবার এ দেশে এসেছে, 
তখন কেউ বাদ যাবেন নাঁস্ত্রী কন্যা সবারই আছে, বগীর শ্রোন দৃষ্টি 
থেকে কেউ উদ্ধার পাবেন না। আশা করি, তখন গ্ণৃহত্যাগিন। 
যোধিতা*র অন্য ব্যাখ্যা হবে না। 

ছিদাম। এ বিচাঁর সভার এচোড়ে পাক! ছোড়! কেন এসেছে! 

শান্তি। বৃদ্ধের! বাহাত্রে হয়েছে তাই ছোড়াদের আস্তে হ/য়েছে। 

স্বতিরত্র। সাবধান যুবক! এরূপ অপমানস্চক বাক্য আমুরা 

কখনও সহা ক'রব না। ্ 

শান্তি। মোল্লার দৌড় ত মসজিদ পর্য্যস্ত। * আমায় একঘরে 
ক'র্বেন ক্ষমতা ত এইটুকু! আমার ঘরের মধ্যে এক বুড়ো মাঁ-আমি 
ও স্মৃতি ফতির তোয়াক্কা রাখি না। মামর্লে দাহ ক'র্তে কেউ না 
আসে, ভগবান যে শক্তি দিয়েছেন, তাতে আমি একাই মায়ের হাড় 

কণথানা শ্মশানে নিয়ে যেতে পার্ব। 

উপাধ্যায়। ষাও-_যাও--এখন থেকে চলে যাঁও। 

শাস্তি। তা যাচ্ছি। ঠাকুরদা আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবে না 

এ আমি বেশ জ্বানি, যে সেই লোভে এখানে বসে থাকব। থাকুন 

আপনারা, তবে যাবার লময় বলে যাই, ও টিকিই নাড়ুন, আর স্বতিই 
আওড়ান, যদি ইজ্জত রাখতে চান, তবে মোহন্লালকে অপমানিত 
ক'রে তাড়াবেন না। সে যদি গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে চলে যায় 

তবে এবার যে দিন বগ্গী আস্বে, সে দিন কার+ অস্তঃপুর পবিত্র 

থাক্বে না! 
প্রস্থান 

ছিদ্াম। শুনলে ছোঁড়ার কথাগুলো । 

'" 'উপাধ্যায়। কার ছেলে হে? 



৫২ বঙ্গে বগা দ্বিতীয় অঙ্ক 

তর্ক। আরে লাও লাও, অমৃতং অমৃতং__ 

স্বৃতি। বাল'ভাষিতং ৷ 

তর্ক। ঠিক-ঠিক-তবে ওঠ হে। বেলাও হয়েছে তা হ'লে 

আসি উপালল্দ । 

উপাধ্যায়। .উপানন্দ একটী আদর্শ মান্য । 

উপা। আজ্ঞে পায়ে রবীখবেন। 

ছিদাম ও উপানন্৷ ব্যতীত সকলের প্রস্থান 

উপা। ছিদেম! যা করেছিস ভাই, তোর খণ এ জীবনে শোধ 

ক'রতে পারব না। | 

ছিদাম। কি'বল দাদ|! তোমার খেয়েই ত আছি! (ম্বগত ) ওঃ 

আটকুডিব ব্যাটার! ৩০২ টা টাকায় ভাগ বসাল, নইলে পুরোপুরি ৩০০৯ 

টাকাই থাক্ত! 

দত্ভী জুষ্ছা 7 

_কাটোয়ার সমিকট-_মারাঠা শিবির 

শিবিরের একাংশ 

ভাঙ্কর পণ্ডিত ও তানোজীর প্রবেশ 

তানোজী। গুধচচরের মুখে সংবাদ পেলেম যে নবাব সনৈন্যে 

রাজধানী পৌছেচেন। 
ভাক্কর। তাতে আমি বিন্দুমাত্রও হ্ঃখিত নই তানোজী। নবাব 

সন্ধি রক্ষা ক'রূলে আমাকে শুদ্ধ এক কোটা মুত্বা নিয়ে” দেশে ফিরতে 

হস্ত) কিন্তু এখন আমরা কঙ্বণে ফিরুব বাঙ্গালা জয়ের গৌরব নিয়ে ! 

(আধ গিখি ক্ষার তানোজী, যখন এই বাঙ্গানার ষদনঘ উপচৌকন 



ঘিতীয় দৃস্তয বঙ্গে বর্গা তি 

নিয়ে আমরা মহান্ পেশোয়ারের সম্মুখীন হব, তখন তার বদনমণ্ডল 

হর্ষোৎফুন্ন হ'য়ে কেমন উজ্জল_ কেমন প্রদীপ্ত হবে।) - 

তানোজী। বাঙ্গালা জয় কি সহজসাধ্য হবে পণ্ডিতজী? 

ভাক্কর। নিশ্চয়। চেয়ে দেখ একবার বাঙ্গালার মানচিত্রের দিকে, 

সুদূর গণ্যগ্রাম থেকে রাজধানী মুশিদাবাদ পধ্যস্ত সমস্ত দেশ অরক্ষিত-_- 
আমার মাউলি টসন্তের গতিবোধ করবার মত একটী ছুর্গও নেই। যে 

দিকে দৃষ্টি যাবে, দেখবে শুধু শ্যামল শস্যক্ষেত্র । যে মুহুর্তে আমরা মুশিদা- 
বাদের সিংহদ্বার এ কাটোয়ার ছুর্গ অধিকার করব, সেই মুহুর্তে তুমি 
নিশ্চিন্ত যেন তাঁনোজী, এই বাঙ্গালার মস্নদ__ 

বেগে গৌরীর প্রবেশ . 

গৌরী । ( উত্তেজিত স্বরে ) বাবা__বাবা_ 

ভাস্কর। €ক? গৌরীট কিমা! 
গৌরী । বাবা, আমায় এখনই কন্কণে পাঠিয়ে দাও । 

ভাঙ্কর। কেনমা? 

গৌরী । আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকৃতে পার্ব না। 
ভাস্কর । কেন মা, কি হয়েছে? 
গৌরী । রম্ণীর মন্খগীড়া যেখানে পদাহত, রমণীর ধর্ম যেখানে লুষগ্ঠিত, 

রমণীর অশ্রজল যেখানে উপেক্ষিত, সেখানে রমণী হ'য়ে আমি কেমন ক'রে 

থাকব। (জান বাবা, সতীর এক ফোটা অশ্রজল পড়লে সে দেশ প্রলয়ের 

অনলে পুড়ে ছাই হ'য়ে ষায়। বাবাঁ_বাবা! তোমায় যে আমি দেবতার 

অধিক ভক্তি করি বাবা-_( কীদিয়া ফেলিল ).) | 

ভাস্কর । কি হ/য়েছে মা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। 
গৌরী । তোমার সৈন্যের এক রমণীর উপর অত্যাচার ক'র্ছে। 
ভাস্কর। । আমার সৈন্তেরা রমণীর উপর অত্যাচার কর্ছে 

অসম্ভব_€জসম্ভব ূ 
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গৌরী । আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, তারা রমণীকে পীড়ন ক'রূছে, 
আর সে হতভ।গিনী কাতরে বিশ্বনীথকে ডেকে তোমায় কঠোর অভিশাপ 

দিচ্ছে। 

ভাঙ্কর। কোথায়? 

গৌরী । শিবিরের দক্ষিণ অংশে ! 

ভাস্কর। তানোজী-_ 

তানোজী। আমি ত কিছুই বুঝ তে পার্ছি না পঞ্ডিতজী। 
গৌরী । বাবা, যদি সে হতভ।গিনীকে রক্ষা ক'র্তে চাও, তৰে 

ঘ্বার এক মুহূর্তও বিলম্ব ক'র না-সত্বর এস_-এ)বাবা_ 

্ ভাস্বরকে টানিয়৷ লইয়। বেগে গৌরীর প্রস্থান 

তানোজী তাহাদের পশ্চাৎবর্তী হইল 

_ পট পরিবর্তন_-শিবিরের অপরাংশ/ 

মাধুরী ও মারাঠ৷ সৈনিকন্বয় এ ণপ 

১ম সৈ। আমি প্রথম দেরেছি। 

২য় সৈ। আমি ঘোড়ায় তুলেছি। 
১ম সৈ। শোন ভাই, এই সামান্য বিষয় নিয়ে বন্ধুবিচ্ছেদ হওয়া কি 

ভাল? | 
২য় সৈ। ঠিক বলেছ, আমার এ পাকা আমার উপর আর নজর 

দিও না। | 
১ম সৈ। না, এ ভাবে মীমাংসা হবে লা। শোন ভাই, এক কাজ কর। 

য় সৈ। কি--কি? 

ৃ সৈ ॥ স্থ্বরী যাকে পছন্দ করে, সে-ই হন্দরীকে পাবে। কেমন 

নি 

টি, 
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২য় সৈ। বেশ, বেশ, খুব রাজী। বল স্থন্দরী, আমাদের মধ্যে তুমি 
কাকে চাও ? বল, বল_ 

মাধুরী। (স্বগত ) কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন পরিতাপের 

অন্য উপায় নেই। (প্রকাশ্তটে) আমার চিরদিন ইচ্ছা যে, আমি শ্রেষ্ঠ 
বীরকে মাল্যদান ক'রূব। 

১মসৈ। চমৎকার প্রস্তাব | 

২য় টস। অতি ্থবুদ্ধি! 

১ম টস। তবে ভাই বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বৃথা আর 
'কেন কালক্ষয় ক'রূছ অন্ত্র চেষ্টা দেখ গে । এস হ্থন্দরী-_ 

২য় সৈ। কেন আমিই যখন শ্রেষ্ঠ বীর, তখন এ হ্থন্দরী আমার । 

১ম সৈ। মুখে অনেকেই বড়াই ক'রে থাকে, কিন্তু আমার তলোয়ারের 
সামনে সৌজ। হ'য়ে দাড়াবার সাহস এ জগতে ক'জনার আছে? 

২য় সৈ। তলোয়ার কোষবদ্ধ রেখে আম্ষালন করাটা খুব সহজ বটে। 

মাধুরী । (স্বগত ) ঠাকুর-_ঠাকুর! মুখ তুলে চাও__রক্ষা কর। 
১ম ও ২য় সৈনিক যুদ্ধ করিতে লাগিল । ১ম-সনিক ২য় দৈনিকের নাসিক ও 

[২ সৈনিক ১ম সৈনিকের একখানি ঠোট ছেদন করিল 

১ম সৈ। ওরে বাপ রে- গেছি রে। 
২য় সৈ। আমার নাক গেছে। 

১ম সৈ। আমার ঠোঁট গেছে। 

২য় সৈ। হায় হায় হায়__আমার কি সর্বনাশ হলো রে, আহি 

প্রিয়ার গায়ের খোস্বো শুকৃবো কি করে হো: হোত ক্রন্দন ) 
১মদৈ। আমি পিয়ারীর মুখচুম্বন করব কেমন ক'রে হেঃ_হেঃ 

»হেং (ক্রন্দন ) 

২য় সৈ। নিজেরা বিরোধ কারে আমাদের পরই সর্বনাশ হ্ল্ট 
কবামরা কিহোকাও ০ল জেরে জন একাই? এর ডেকে 
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১মসৈ। ও হো হো আমরা কি বোকা! 'হায়_হায়_হায়__কথা 
ষে বেরিয়ে যায় 1১ চবি * এ1- 

২য় সৈ "আয় ভাই, মিলে মিশে আমোদ আহ্লাদ করি। এস 

সন্পর ! 

মাধুরীর হাঁত ধূরিয়। ফেলিল 

মাধুরী । ছেড়ে দাও__তোমাদের পায়ে পড়ি। আমার সর্বনাশ 

ক্র নাঁ_ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও__ঠাকুর- ঠাকুর! রক্ষা কর-_মুখ 

তুলে চাও-_ 
নেপথ্যে গৌরী । বাবা, এ শুন্থন__এ শ্রচুন__হতভাগিনীর কাতর 

ক্রন্দন [ 

বেগে ভাম্বর পণ্ডিত, গৌরী ও তাঁনোজীর প্রবেশ 

তাস্কর। নরাধম-_ 

» ২য়সৈ। (মাধুরীর হস্তত্যাগ করিয়া স্বগত) এর] পণ্ডিতজী ! 

সর্বনাশ ! | 

ওম দৈ। (স্বগত) আর. রক্ষা নেই) 
ভাস্কর। একি অবস্থা এদের ! 

তানোজী। বোধ হয়, এই রমণীর জন্য নিজেরা বন্দ ক'রেছে। 

ভাঙ্কর। তানোজী, এই পশুগুলোকে আমার আদেশ জানিয়েছিলে৷ 

ঘে কোন রমণীর বা! শিশুর অঙ্গে হস্তক্ষেপ ক'রলে তার শাস্তি মৃত্যু 

তানোজী। হা প্ডিতজী-_ 

ভান্বর। উত্তম । এদের শ্রেণীবদ্ধ কারে ড়া করাও, আমি স্বহস্তে' 

এই ছুর্্ তদের ব্ধ কণর্ব। ভাস্কর পণ্ডিতের আদেশ উদ্মাদের প্রলাপ নয়। 

'ানোজী। সৈম্তগণ, দীড়াও- মৃত্যুর জন্য প্রস্তত হও 
সৈছয । ক্ষমা প্রাণভিক্ষা-_ 
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ভাস্কর । দীড়া_-সোজা হ*য়ে দঈাড়া-_ভান্কর পণ্ডিতের আদেশ 

লজ্ঘন ছেলেখেলা নয় 

পিস্তল উদ্যত করিলেন-_-সৈনিকগণ কীপিতে কাপিতে বসিয়৷ পড়িল 

গৌরী । বাবা, হতভাগ্যের সোজা হয়ে দাড়াতে পারছে না-- 
, দেখুন কাপছে__বিশ্বনাথ এদের দণ্ড দিয়েছেন বাবা! 

ভাঙ্কর। তা” হয় না গৌরী । 

গৌরী । হত্যা ক'বূলে ত প্রায়শ্চিত্তের অবকাশ পাবে না, 
(অন্থতাপের সময় হবে না। পাপের উচ্ছেদ পাপীর হত্যায় হবে না বাবা, 
ংশোধনে হবে 1) এদের মার্জনা করুন, জীবন ভিক্ষা দিন! নীরব 

রইলেন ? বাবা, আমি নতজানু হ)য়ে করযোড়ে এই হৃতভাগাদের জীবন 

ভিক্ষা! চীইছি। বাবা-_ 
ভাঙ্কর। গৌরী! ওঠ মা, তোমার কাতরতায় ভাস্কর পণ্ডিত তান 

আদেশ অমান্কারীকে জীবনে আজ প্রথম মাঙ্জনা কর্ল। যা 
রব ত্বগণ এই মুহূর্তে১আমার শিবির হ'তে দূর হ_ 

সৈনিকের প্রস্থান 

গৌরী। আত্মায় তুমি এত ভালবাস বাবা, আজ ছু" ছু'টো প্রাণ 
আমায় ভিক্ষা দিলে । এমন বাবা যার নেই, তার মত ছুঃখী এ জগতে 

আর কেউ নেই। 
ভাস্কর । আর এমন মা-ও যার নেই, তার মত ছুংখীও এ জগঞ্ে, 

কেউ নেই। 

[গৌরী । আমি ত তোমায় কিছু দিই নি বাবা । 

ভান্কর। দাও নি। তুমি আমায় আজ যা দিয়েছ মা, তা কেউ 

কাউকে দিতে পারে না|] আজ বদি আমার সেনাবাসে আমার সৈন্যদের 
হারা এই বালিকার উপর কোনরূপ অত্যাচার সংঘটিত হ'ত, তবে 
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বিশ্বনাথের কোপানলে মুহুর্তে আমার ইহকাল পরকাল পুড়ে ছাই হয়ে 
যেত। তুমি আমার ইহকাল পরকাল রক্ষা করেছ মা! 

গৌরী। (মাধুরীকে উদ্দেশ করিয়া) ভগ্মরি! তুমি আমার বাবাকে 
রক্ষা কর। তার কোন অপরাধ নেই। তাকে অভিশাপ দিও না! 

মাধুরী। অভিশাপ দেবকি বোন। তিনি আজ আমার ধন্ম রক্ষা 
ক'রেছেন। ঠাকুরের কাছে কায়মন-প্রাণে প্রার্থনা করি, তার 
যখংসৌরভে পৃথিবী আমোদিত হক । | 

ভাঙ্কর। তোমার কি হবে মা? তোমার বাড়ী কোথায়? 
মাধুবী। বীরগ্রাম। 
ভাস্কর। তোমার কে আছেন? 
মাধুরী। দ্াদা। 
গৌরী। তোমার বাবা নেই ? 
মাধুরী। না বোন, আমার বাবা নেই। তবে আজ এক বাঝ! 

'পেয়েছি। বাবা, আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দিন। 
গৌরী । তুমি আমার বাবাকে বাবা বল্লে, তবে তুমি সত্যি আমার 

বোন! তবে কেন ভাই তুমি বাড়ী যেতে চাইছ? বাবার কাছে থাক 
নাকেন? দু'জনে আমরা বাবার সেবা ক'র্ব,. মাল! গেঁথে বিশ্বনাথের 

'পুজা করব, আর্তের শুশ্রষা ক'র্ব। 
মাধুরী । বাড়ীতে দাদা আমার জন্য বড়ই কাদ্ছে। আমার দাদার 

যে আমি ছাড়! আর কেউ নেই। 
গৌরী । বাবা, তবে তুমি দিদিকে বাড়ী রেখে এন। 
মাধুরী। বাবা! 
তাক্কর। (্থগত |বিশ্বনাথ! এ আবার কি লীলা তোমার প্রতৃ 

অঞ্জাতকুললীল! বালিকার এ পিতৃসম্বোধন কেন আমার শরীর কন্টকিত 
ফারুছেক ঠ র্ 
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গৌরী । বাবা! কি ভাবছ তুমি, দিদিকে রেখে এস। 
ভাঙ্কর। আমাকেই যেতে হবে? 

গৌরী। তা নয় তকি! কার সঙ্গে আবার দিদিকে পাঠাবে ? 
ভাঙ্কর। (স্বগত ) বালিকার এ দুর্দশার জন্য আমি দায়ী। এই 

বালিকাকে এর গৃহে পৌছে দেওয়া_এর স্বজনের মধ্যে একে পুনঃ 

প্রতিষ্ঠিত করা, আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য-€আমার যোগ্য 
প্রায়শ্চিত্ত ।) (প্রকা্তে ) উত্তম, চল মা । তানোজী, আমার প্রত্যাগমন 
পধ্যস্ত এইখানেই শিবির রাখ বে। 

ভাস্কর, গৌরী ও মাধুরীর প্রস্থান 

তানোজী। পণ্ডিতজী একাকী গেলেন! শক্ররাজ্যে পদে পদে 

বিশ্ব হবার সম্ভাবনা, একথা একবারও চিন্তা করূলেন না! আমি ত 

নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না, পঞ্চাশজন অন্ুচর নিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আমি 

পণ্ডিতজীর অন্বস্তাী হব। 
প্রস্থান 

ভভীক্গ কুশ্থ ' 
90২৫ 

মোহিনলালের গৃহ-প্রাঙ্কন 

মোহনলাল দণ্ডায়মান 

মোহন । যা" কিছু ছিল তার, সব পুড়িয়ে ভম্ম ক'রে দিয়েছি। ..এ 

শেষ অগ্রিশিখার সঙ্গে সঙ্গে তার নম্ত চিহ্ন এ জগত থেকে চিরদিনের 
জন্য বিলুপ্ত হবে। স্থির জানি, মাতৃবক্ষে নিত্রিত জাপার শিশুর হ্যায় 

নিষ্পাপ নিষ্ধলঙ্ক সে, তবু তাকে আমার ভুলতে হবে। তার সঙ্গে আর 

'নামীর কৌন নন্ন্ধ নেই? যদি সে জীবিত থাকে, তার সঙ্গে কখনও ) 

১২১৬৪ হয়, শিশিরসিক্ত শেফালির মত পবিত্র হলেও আর তাকে: 
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আমার ভগ্মী খলে সম্বোধন কর্বার অধিকার নেই। তাঁকে আদর 

ক'ব্বার-_তার চোখের এক ফোটা তগ্ত অশ্রু মুছিয়ে দেবার আর আমার 

অধিকার নেই | কঠোর দেশাচার, নিশ্মম সামাজিক বিধান আজ পর্বতের 

মত মাঝে দাড়িয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে বজ্রন্বরে বল্ছে যে, “ভুলে 

যাও, তাকে ভুলে যাও, সে তোমার কেউ নয়।, ভুলে যাব, তাকে 

তুলে যাব! কেমন ক'রে ভুলব। (এক বৃত্তে ছু”টি কুস্থমের মত এক 

মাতৃগর্ভে জন্মেছি)একই মায়ের স্বেহপিক্ত নয়নের তলে দিনে দিনে বদ্ধিত 
হয়েছি; তার ব্যথিত মাতৃহীন ক্ষুদ্র জীবনকে স্থুখী করতে তার শত 

স্সেহের অত্যাচার নীরবে হাসিমুখে সহ করেছি--কেমন ক'রে তাকে 
ভুল্ব! মাধুরী-_মীধুরী--ছোট বোনটা আমার ! আয়__ফিরে আয়-_ 
ফিরে আয়-_বিশ্বসংসার যদি তোকে আশ্রয় দিতে কুষ্তিত হয়, তোর দাদা 
তোকে তেমনি ভালবাসবে-_-তেমনি আদর ক'রূবে । আয়-_আয় মাধুরী, 
ফিরে আয়--ফিরে আয় !__কাদছি কেন? (কেঁদে কি তাকে ফিরে পাব । 
পাইনি ত! কেঁদেছি, তিস্টতিন দিন দিবারাত্র কেঁদেছি, অশ্রু জলের 
দরিয়া হ'য়ে গেছে_-কই তাঁকে পাই নিত! তাকে খু'ঁজব-_ত্ঙ্টির এক 

প্রাস্ত থেকে অন্য প্রান্ত পধ্যস্ত তার সন্ধান ক'র্ব। কোথায় লুকিয়ে 
রাখবে তাকে! এখনই যাব, সে কাদছে-_বড় কাদছে-__আমায় ন| দেখে 
আকুল হয়ে কাদছে। মাধুরী, মাধুরী- ভয় নেই__আমি যাচ্ছি। 

বেগে প্রস্থানোদ্ভত ও শান্তিরামের সন্দুখ হইতে প্রবেশ 

শান্তি। কোথায় যাচ্ছ মোহনদা? 

মোহন। যাধুবীর খোজে । 
শান্তি। কোথায় খুঁজবে? « 
মোহন। জানি না, পথ ছাড় বড় কাদছে। 
শীঙ্ধি| ফাঁদছে। 
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মোহন। হাঁ কাদছে, এ শোন-_চীৎকার ক'রে দাদা__াদা' কলে 
কাদছে। আর বিলম্ব করতে পাবি না, পথ ছাড-_পথ ছাড়-_ 

শান্তি। তুমি কি পাগল হ'লে মোহনদা? 
মোহন। পাগল কি আমি এখনও হই নি। মাধুরীকে দহ্যতে 

অপহরণ ক'রেছে আব আমি এখনও পাগল হই নি! (হৃদয়, এই তোর 
'ন্েহ! চূর্ণ হয়ে যাঁ_এখনই চূর্ণ হয়ে যা 

শাস্তি । ওুরুতিস্থ হও- প্ররুতিস্থ হও মোহনদা_ 
মোহন। প্রকৃতিস্থ হব। এই হ'চ্ছি-_ 

বেগে প্রস্থান 
শাস্তি। মোহনদা, মোহনদা_চলে গেল। শোকে একেবারে পাগল 

হয়ে গেছে। একে আবার একঘরে কবে। এই ত, এক মুহুর্তে নংসার 
ত্যাগ ক'রে গেল! বীরগ্রাম আহ শ্বশান। মোহনদার সঙ্গে সঙ্গে সমন্ত 
আনন্দ-__-সমস্ত উত্সব চিরদিনের জন্য অন্তহিত হ*ল। 

প্রস্থান 

ভজ্ভুখ ভুস্ঠ 

মুশিদাবাদ দরবারমণ্ডপ 

মস্নদে আলিবঙ্গি । মীরজাফর, মুস্তাফ।৷ জানকীরাম ও অস্থান্য 

আমির ওমরাহ সভাসদ্গণ ধথাযোগ্য আননে আসীন 

আলি। আবার মুশিদকুলীর জামাতা ছা্দাস্ত বার খা বিজ্রোহের 

বুক্তধ্বজা উত্তোলন ক'রেছে-_মহানদীর উভয় তীর প্রকম্পিত ক'রে 

ভীমনাদে রণভেদী বাজিয়েছে__আমাদের প্রতিনিধি মাহুম খাকে বন্দী 
কঃরেছে। মারাঠার অত্যাচারে বাঙ্গলা শশব্যন্ত-_-রাজশক্তি অজ্জরিত। 

এবার বুঝি বাখর খার এ বিদ্রোহ নিক্ষল হবে না! 
মুস্তাফা । গোলামের গোস্তাকি মাপ হয় মেছেরবান! জাহাপনার 
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আদেশ হ'নে এই মুহুর্তে আমি মে মৃষিক বাখর খাঁকে ধ্বংস করব! 
সাধ্য কি তার, যে একজন আফগানও জীবিত থাকতে সে বাঙ্গালা 

রাজশক্তিকে নমিত করবে । 

আলি। তা? পত্য মুস্তাফা, বাঙ্গীলার মস্নদদ এমন স্থদৃঢ ভিত্তির 

উপর বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত যে, একে চূর্ণ করা বাখর খাঁর ন্যায় মেষশাবকের 

পক্ষে অনস্ভব। কিন্তু সেনাপতি, আজ এক মহাশঙ্কট উপস্থিত। 

মারাঠার যুদ্ধে শ্রান্ত আমবা, একদিনও তরবারি কোধবদ্ধ ক'রৃতে 

পারি নি, উষ্ণীষ নামাতে পারি নি। মারাঠীর শোষণে, মার।ঠার লুণ্ঠন, 
রাজ্যময় একটা মহা আতঙ্কের ছবি ঘুরে বেডাচ্ছে, বাখর খা এই স্থযোৌগেব 
আশ্রয় নিয়েছে। আঙগ এক দিকে মারাঠাদন্থ্য আমাদের সর্বস্ব গ্রাস 

ক'র্তে রাক্ষসের মত বিরাট বদন ব্যাদান ক'রে ধেয়ে আসছে, অন্য 

দিকে শোণিত পিপাঁপী পিশীচের ন্যায় বিদ্রোহী বাখর খা শাণিত কৃপাণ 

ধরে আমাদের পিছনে ছুটছে । কোন্ দিকে রক্ষা ক'রৃষে মুস্তাফা ! 

মিরজীফর। এরূপ শঙ্কট সময়ে জশহাপনা, শক্তি বিভাগ ক'রে ছুই 
শক্রুকেই প্রতিহত ক'বৃবার প্রয্/মস পাওয়াই রাজনীতি । 

আলি। তাসত্য। কিন্তুবিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত শক্তি নিয়ে কার সম্মুখীন 
হবে মীরজাফর? কোন আততায়ীকেই ত তুচ্ছজ্ঞান ক'র্তে পারি ন|। 
ষারাঠাকে প্রতিহত ক'র্তে আঙাদের সমস্ত শক্তি আমরা নিয়োজিত 

করেছি, কিন্তু কি ফল পেয়েছি! অবাধে তারা নিরীহ প্রজাপুঞ্জের 

যথাসর্বন্ব লুণ্ঠন ক'রেছে-_ গ্রামের পর গ্রাম অত্যাচারের করাল ভ্রকুটাতে 
জনমানবশূন্ত ক'র্ছে__অশ্বপদক্ষরে শ্টামল শস্তক্ষেত্র সমভাবে মথিত হঃচ্ছে 

--কই, আমরা ত কোন দিকে তাদের গতিরোধ ক'রৃতে পারি নি। 
মূন্তাফা। ক্ষমা কার্বেন জাহাপনা, তার অন্ত কারণ আছে। 

মারাঠাবাহিনী কখনও কি আমাদের সন্ধে সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে? 
ান্ত '্লছে 'এই বাঙ্গালায় শুধু অর্থ নংগরংহর জন্ত, তাই, দলবদ্ধ হ'য়ে 



চতুর্থ দা বঙ্গে বগা ৬৩. 

শুধু ইতস্তত: লুষ্ঠন ক'রে বেড়াচ্ছে । একদল হয় ত যুদ্ধ ক্ৃছে, আমাদের 
নিযুক্ত রাখছে, সেই অবসরে অন্য দল নিকটবন্তী গ্রামসমূহ ছারগার 
ক'র্ছে। যদি মারাঠারা একদিনও সম্টথ যুদ্ধে অগ্রসর হতো, তবে 
দেখতেন জাহাপনা, এই মুস্তাফা খা তান মুষ্টিমেয় আফগান সৈন্যের 
সাহাযো মূহুর্তে তাদের দলে পিষে চর্ণ বিচর্ণ ক'রে দিত; কিন্তু কি 
কর্ব জাহাপনা, এই মুন্তাকা গা সিংহশিকারে অভ্যস্ত শগালের 
পশ্চাদ্ধাবন করা! ত সে শিক্ষা করে নি। 

মিরজাফর। আমার মনে হয় জাহাপনা, থে প্রকৃতিপু্জ দলবদ্ধ ই"য়ে 
উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সঙ্জিত হ'য়ে এই লুগন নিবারণ ক'বৃতে যতটা সক্ষম হবে, 
একটা! বিরাট বাহিনী তার শতাংশের একাংশও হবে কি না সন্দেহ। 

আলি। উত্তম, তাই যদ্দি মনে কর তবে প্রক্কৃতিপুপ্ককে অস্ত 
ব্যবহারের অবাধ অধিকার দেও। যথাসাধ্য শক্তি সংগ্রহ ক'রে তার! 
তাদের ধন মান প্রাণ রক্ষা করুকৃ। 

জানকী। বান্দার গোস্তাকি মাপ হয় জনাব-_ 
আলি। তুমি কি আমার আদেশের প্রতিবাদ ক'রূতে চাও 

জানকীরাম ? 
জানকী। জাহাপনার আদেশের প্রতিবাদ করবার দুঃসাহস 

গোলামের নেই, তবে জীহাপনার অনুগ্রহে এ বান্দা আজ বাঙ্গালার 
সর্বশক্তিমান নবাব বাহাদুরের উজীরের পদে প্রতিষ্ঠিত, তাই রাজ্যে 

কল্যাণের জন্ত ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ গোলামের গোলাম যা বুঝেছে, জাহাপনার 
অন্থমতি হ'লে বান্দ। তা” নিবেদন ক'রৃতে পারে। 

আলি। উত্তম, তোমার কি বক্তব্য আছে ব'ল্তে পার। 
জানকী। আজ যদি প্ররুতিপুগ্রকে শক্তি সংগ্রহের ও ব্াবহারের 

অবাধ অধিকার দেওয়া হয়, তবে দূর ভবিষ্যতে তার কি বিষময় ফল ফল্বে 
তা” একবার বিবেচনা ক'রে দেখুন জাহাপনা। এই আদেশের ছধোগ 



৬৪ বঙ্গে বগা দ্বিতীয় অস্ক 

গ্রহণ ক'রে জমিদারগণ তা"দের সৈম্াৰলবৃদ্ধি ক'রূবে_-বৈদেশিক বণিকগণ 

বাশিজ্যস্থানে ছুর্গ নিশ্মাণ ক'রূবে, গড় ও খাত খনন ক'রে তাকে স্বদৃঢ 
ক'রূবে, ছগ ক'র্বে, স্বদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ ক'র্বে, প্রাণপণে সৈন্য 

সমাবেশ ক'রূবে। এই আদেশ প্রগারিত হ'লে বগা দলন হ"ক্ বা না হক্ 
_-আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখছি জাহাপনা, বিদ্রোহ ও বিপ্রবে বাঙ্গালা 
মস্নদ ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাবে__-মোসলেম শক্তি পদদলিত হবে। 

মিরজাফর ও মুস্তাফার তরবারি কীঁপিয়৷ উঠিল। দরবারকক্ষ ক্ষণকালের কন্ত 

নিস্তব্ধ হইল। জানকীরাম পুনরায় বলিতে লাগিলেন__ 

বাঙ্গালার উর্বরতাই এর কাল হয়েছে, তাই আজ সমস্ত জগতের শ্টেনদৃষ্টি 

এই বাঙ্গালার উপর । নইলে প্রিয়জনের স্সেহবেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 

কি প্রয়োজন ছিল এই সমস্ত বৈদেশিক বণিকের চিরবিক্ষুন্ধ সাগরের 
ভৈরব গজ্জনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পণ্ড়বার-_কি প্রয়োজনে কোন্ আকর্ষণে 
ছুটে এসেছে এরা, স্বর্গাদ্পি গরীয়সী জন্মভূমির কোমল অঙ্ক থেকে যোজনের 

পর যৌজনের পথ এই স্বর বাঙ্গালা দেশে! এ কি শুধু বাণিজ্যের 
উদ্দেশ্তে? না জীহা'পনা, তা নয়। বাঙ্গালার এই চির-উর্ববর্তার সৌরভে 
উদ্ভ্রান্ত এরা-_তাই। ছুটে এসেছে উন্মাদের মত। যদি এই আদেশের 
স্থযোগ পেয়ে একবানধ তারা শক্তি-সঞ্চয়ের অবকাশ পায় একবার তার! 

দুর্গ গ'ড়ে দৃঢ় হয়ে ব'স্তে পারে তবে তাদের দমন ক'র্ৃতে-_ 
আলি। বাঙ্গালীর মস্নদের এক একটা স্তস্ত ভেঙ্গে চুবমার হয়ে 

যাবে। জানি-সব ল্লানি। জটিল রাজনীতিবিদ তুমি জানকীরাম, 
তোমার বাক্যের সারধ্ত হৃদয়ঙ্গম ক'রে যুগপৎ হ্ষে ও বিষাদে আমার 

প্রাণ আন্দোলিত হাচ্ছে। হর্য এই জন্য,যে তোমার ন্যায় তীন্ষদৃ্ট 
ভনিস্খদশী কুট রাজনীতিকে আমি আমার উজীর স্বরূপ পেয়েছি । 
জায় ।, বান্দাকে অপরাধী ক'রৃবেন না মেহেরবান্। | 
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আলি। আর আমার বিষাদ এই জন্ত উজীর, যে আমি তোমান্ 

পেয়েও তোমার সারগর্ভ মন্ত্রণাকে কাধ্যে পধ্যবদিত ক'রতে পার্লেম না। 

এ আমার দুরাগ্য- শুধু আমার কেন, বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য । তোমার 

মন্ত্রণামত যদি আমি সে দিন মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি ক'রতে পারতাম, তবে 

আজ আমরা মির খার স্যায় একজন প্রতৃভক্ত ধাম্মিক খাটী মুললমানকে 

হারাতেম না! সখা আমার, অভিমান ভরে আমাদের ত্যাগ ক'রে মক্কা 

চলে গেছে। তার অভাব আর পূর্ণ হবে না! ছুঠাগ্য-বাঙ্গলার 

কঠোর দুর্ভাগ্য ! 

কয়েক মুহূর্ত দরবার-কক্ষ নীরব রহিল, আবার আলিবদ্দী 

ধীরে ধারে বলিতে লাগিলেন 

আজ আবার উড়িস্তা-বিদ্রোহে জর্জরিত হয়ে যে ঘোষণ। দিতে বাধ্য হচ্ছি 

তার কি বিষময় পরিণাম হবে কে জানে! কিন্তু উজীর-_ঘটন! চক্রের 

কঠোর নিশ্বম নিষ্পেষণে এত জজ্জরিত আমি-যে আমার উপায় নেই। 

বুঝতে পার্ছি_-সব বুঝতে পার্ছি_কিন্তু উপায় নেই। কোন্ দিক 

রক্ষা ক'রুব_যাক্, আগামী কল্য প্রত্যুষে উড়িষ্য। দলনে মুস্তাফা খা তার 

আফগান-বাহিনী নিয়ে আমার সমভিব্যাহারী হবে। 

মন্তাফ। যো হুকুম খোদাবন্দ। 
আলি। আর আমার অন্পস্থিতকাল পধ্যস্ত আমার প্রাণ-প্রতিম 

দৌহিত্র সিরাজ, প্রিষ্ সুত্বৎ মিরজাফরের সাহায্যে রাজকাধ্য পরিচালন। 

ক'রুবে। 

মিরজাফর। যো হুকুম জনাব । 



সরস হুশ 

মোহনলালের বাটার সন্মুখস্থ গ্রাম্যপথ_ 
“মস ্ 

ভাক্কর ও মাধুরীর প্রবেশ 

ভাঙ্কর। তুমি ভুল করেছ মা, এখানে যে কোন বাড়ী বা কোন 
গৃহের চিহ্ন পয্যস্ত নেই। 

মাধুরী। কেমন ক'রে ভুল ক'র্ব! এই বীরগায়ের প্রত্যেক বৃক্ষলতা 
প্রত্যেক ধূলিকণার সঙ্গে যে আমি স্থুপবিচিত। এক আধ দিন নয়, 
এখানেই ষে আমি বার বৎসর কাটিম্েছি-€লোকে ছ'দশ দিন আত্মীয় 
স্বজনের গৃহে যায__আমাদের আপনার বলতে এ জগতে কেউ ছিল না_ 
তাই আমাদের তা*ও যেতে হয় নি) এ ঠাকুরদার চণ্ডীমণ্ডপ__-এর পাশেই 

ত আমাদের বাড়ী-র যে অশ্বখ গাছ__এ ত আমাদের কুলগাছ-_এ 
গাছ থেকে কত আদরে দাদা আমায় কুল পেড়ে খাঁওয়াত,)এঁ ষে সেই 
বকুল গাছ, প্রতিদিন ভোরে উঠে আমি এ বকুল ফুল কুডিয়ে মাল! গেঁথে 

ঠাকুরবাঁড়ী নিয়ে যেতেম-_এই ত আমাদের বাড়ী ! 
ভা্কর। এই তোমাদের বাভী! এ যে শস্ক্ষেত্র ! 
মাধুরী। আমার যে সব ভোজবাজীর মত বোধ হচ্ছে । 
ভাক্কর। মা 

মাধুরী । কি বাবা 
ভান্কর। তোমার বাড়ীতে তোমার আত্মীয় স্বজনের কাছে রেখে 

যেতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তেম, কিন্ত মা, আর ত বিলম্ব ক'রৃতে 

পারি না। একটা বিপুল সেনাদন আমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে 
খবছে--বিশেষ এই শক্ররাজ্যে আমাদের পদে পদে বিপদ । 

. আাধুী। যেশ আপনি ফিরে যান-আমি যখন গাঁয়ের মধ্যে 
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পৌছেচি, তখন আর আমি চিন্তা করি না। সবাই আমার পরিচিত। 
শ্বেহের বোন গৌরীকে আমার ভালবাস! জানিয়ে বলবেন, যে ধত সত্তর 
সম্ভব আমি তার সঙ্গে দেখ! কার্ব। 

ভাস্কর। তোমাকে টব সাঙ্কেতিক অন্থুবীয়টী দিয়েছি, এটা যত কবে 

রেখ। হারিও না। 'এ অঙ্গুরীয় তুমি যে কোন মারাঠাকে দেখাবে-_ 
এমন কি আমাকে দেখালেও--তোমার আদেশ অবনত মন্তকে পালন 

ক'বৃতে আমিও বাধ্য হব! আর যদি কখনও কোন বিপদে পতিত হও, 

এই মারাঠা পণ্তিতকে শরণ করো, জগতের চক্ষে সে যতই কঠোর হ'্ক্, 
তোমার নিকট সে ন্নেহময়্ পিতা । আমি চল্লেম-_বিশ্বনাথ তোমার মঙ্গল 

করুন! (জয় বিশ্বনাথকি জয়1, প্রস্থান 
মাধুরী । “এমন স্রেহ-করুণ উদার হৃদ ধার, তিনি কি মাহুষ__না 

স্বর্গের দেবতা] মারাঠা-সদ্দীর_-পিতা ! তোমার খণ এ জীবনে পরিশোধ 
ক'রূতে পারব না। সেই সব দর্ষছি'অথচ আমাদের একখানা গৃহের 
চিহ্ন পধ্যস্ত নেই। দাদাকেও ত দেখছি না! দাদাঁ_দাদা। একি, 

কোন সাড়া শব্ধ নেই! তবে কি আমিই ভুল করেছি! না_না এ ত, 
$ ত আমাদের সেই তুলসীমঞ্চ-€মা আর আমি যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় 
প্রদীপ জ্বেলে ঠাকুরের কাছে মঙ্গল কামন] ক'রতেম।) কিন্ত এমন কি 
করে হ'ল! তবেকি দাদা আমার জন্য কেদে কেঁদে--ভেবে ভেবে-- 

ঠাকুর ঠাকুর, আমার দাদাকে কুশলে রাখ । উীর যেন কোন বিপদ না 
হয়। দোহাই ঠাকুর, আমার দার্দার হালিমুখ যেন দেখতে পারি। এ 

কার! আস্ছে, ওদের জিজ্ঞাসা করি 1) 

উপানন্দ ও ছিদামের প্রবেশ 

উপ11 .বিয়েয় কিন্ত ছিদেম, কোন আমোদ আহ্লাদ হবে লা, ও সব 

ব্বাঙ্গী-বন্দুকে ব্যয়বাহুল্যও যেমন তার উপর এই প্রবীণ বয়ে বিয়ে 
ক'্বৃছি, গায়ে শক্র ঢেরকে ? 
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মাধুরী । ঠাকুরদা না! আমায় চিন্তে পার্ছেন না_আমি মাধুরী | 
উপা। মা মা_ মাধুরী ! 
মাধুরী। হাঠাকুরদা, আমি মাধুরী । শিউরে উঠলেন যে! আমি 

মরে পেত্বী হই নি--ভয় নেই । 

উপাঁ। (জনান্তিকে ) ও ছিদেম, আর রক্ষা নেই-_এবার ব্গী 
লেলিয়ে দেবে । 

মাধুরী । ঠাকুরদাঁ_দাদা কোথায়? আমাদের বাড়ীরই বা এ 
অবস্থা কেন ? 

উপা।। (জনীস্তিকে ) এইবার গেছি ছিদেম, আব নিস্তার নেই। 
সব শুনেছে___দব শুনেহে--এইবার বগী লেলিয়ে দেবে__ 

ছিদাম। ( জনান্তিকে ) অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন! বসো জিজ্ঞালাবাদ 

ক'রে সব জেনে নি। পালিয়েও ত আস্তে পাবে ! 
উপা। (জনাস্তিকে ) আর জেনেছ! এইবার জন্মের মত গেছি। 

ছিদাম। (জনান্তিকে) তুমি একটু থাম ত দাদা-_(প্রকাস্তে ) 
তোমার সঙ্গের সেই এবা_ সেই তারা গেলেন কোথা ? 

মাধুরী। কারা ছিদেমদা ? 
ছিদাম। সেই যে, সেই তারা ধার্দের নাম ক'র্তে নেই_এ 

ঘোড়ায় চড়া--হাতে হাতিয়ার--- 

মীধুরী। বর্গাদের কথা বলছ ছিদেমদা-_ 
ছিদাল। হাহা তাদের কথাই ব'লছি। 
মাধুরী। অন্ত কেউ ত আমার সঙ্গে আসে নি- শুধু পণ্ডিতজী আমায় 

এখানে পৌছে দিয়ে গেছেন । 

ছিদণাম। বেশ, বেশ, শুনে খুব খুনী হ'লেম। নেনা-টেনার চেয়ে 
সা্ণির়ের নজরে বে. পড়েছ__দে তোমার লৌভাগ্য। বেশ-_বেশ-_-তা! 

তিনি বাখন, আল্ছেল ? 
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মাধুরী । তিনি আসবেন না-_আমিই তার কাছে যাব। ছিদেমদ, 
দাদা কোথায়_-আর আমাদের বাঁড়ীরই বা এ অবস্থা কেন? 

উপা। ( জনান্তিকে ) ও ছিদেম, আর রক্ষা নেই। যেই জানবে যে 
আমরাই চক্রাস্ত ক'রে মৌহনলালকে একঘরে ক'রে গা থেকে তাড়িয়েছি, 
আমরাই ওদের ভিটে মাটী চষে সম্ভী ক্ষেত ক'রেছি, সেই ওর সর্দারকে 
পাঠিয়ে দেবে আর সে দন্থ্যটটা এসে আমাদের আগ্যশ্রান্থের ব্যবস্থা 
করুবে। মধুস্দন কি বিপদেই ফেল্লে বাবা__ 

ছিদাম। ( জনাস্তিকে ) দ্রেখ দাদা, ছুড়ী যখন সর্দারের নজরে 
পড়েছে, তখন রাণীর হালে দেখানে ছিল; শ্তদ্ধ মৌহনলালের মায়ায় 
তাকে দেখতে ফিরে এসেছে। এখন যদি মোহনলালের মৃত্যু সংবাদ 
পায়, তবে জন্মের মত এ দেশ ত্যাগ ক'রে সর্দারের কাছে ফিরে যাবে-_ 

আমরাও নিশ্চিন্ত হব। 

উপা। (জনাস্তিকে ) এ কথা মন্দ বল নি ছিদেম! খুব সদ্যুক্তি। 

তবে দেরী ক'র না-_তাড়াতাড়ি শুভ সংবাদটা দিয়ে কারে! সঙ্গে দেখা 

হ'বার পূর্ধে পাপ বিদায় কর। | 
মাধুরী। এ কি ছিদেমদা, তোমরা চুপ ক'রে রইলে কেন! উত্তর 

দ্াও-_বল-_বলু ছিদেমদা_-আমার দাদা কোথায়? আর আমায় 

উৎকঠিত রেখ না_তবু নীরব বূইলে !_ ঠাকুরদা, ছিদেমদা- তোমাদের 

পায় পড়ি__ আমার দাদার সংবাদ দাও__আর আমায় উৎকণ্ঠিত রেশ্খ না 

- দোহাই তোমাদের__ 

ছিদাম। আহাহা! 
উপা। বড়ই দুঃখের কথা 

মাধুরী। এযা__আছে ত-_ আমার -দাদা বেচে আছে ত? 
ছিদাম। তা ভাই বোন কি আর কা'র চিরকাল থাকে বাছা। 

তোমায় সে বড্ড ভাঁলবামত কি না,তাই এ শোঁক আর সামলাতে পারেনি 



৭০ _. বঙ্গে ব্গী দ্বিতীয় অস্ক 

মাধুরী । দাদা নেই ! 

কাদিতে কাদিতে বমিয়৷ পড়িল 

ছিদীম। সে কথা ভাবতেও বুক ফেটে যাঁয়। বেচারা কেঁদে কেদে 

_-ও হো হো হা, তবু বলি-_-একশবার বলব- মাহুষ এ গীয়ে যদি কেউ 

থাকে ত এই উপানন্দদ। ! ছৌড়াটার জন্য কি না করেছে! ভগবানের 

মার, কে রাখবে বল। 

মাধুরী । আমি সর্বনাশী-আমিই দাদাকে মেরেছি। দাদা _দাঘ। 

ও হো হো 
| ছিদাম। কেঁদে আর কি ক'র্বে? 
. মাধুরী। না, কেঁদে আর কি কার্ব!, 

ছিদাম। এই রাস্তার মাঝে, বেলাও ক্রমে বাড়ছে-_চড়। রোদে এর 

পর হাটতে কষ্ট হবে_তুমি বরং বাছা তোমীর সর্দারের কাছে ফিরে 
যাও__ 

মাধুরী । তোমরা যাও ছিদেমদা, আমি একটু একলা থাকৃব। 

ছিদাম। ( জনান্তিকে )পাঁপ বিদায় না ক'রে যাব _শেষট। যদি 
কারও সঙ্গে দেখা হয়__সব জান্তে পার্বে। 

উপা। ( জনাস্তিকে ) চল রাস্তার ছু'মোড়ে ছুজনে দীড়িয়ে কেউ 

যাতে এদিকে না আসে, তার ব্যবস্থা করিগে”। 

ছিদাম। তাহলে আমরা আসিগে” বাছা । ওঃ--মোহনের মত 

ছেলে এ কলিকালে জন্মায় না । 

উপা। (স্বগত ) ও; ঁড়ীটার বেড়ে রং-_অদৃষ্টে হ'ল না! 

ছিদাম ও উপাননদের বিপরীত দিকে প্রস্থান 

মাধুরী । ঠাকুর! তুমি নাদয়াময়! এই কি তোমার বিচার! 
অসহীয় অবলাকে এই ছুস্তর সংসার সাগরে একলা ছেড়ে দিলে? কোথায় 

যাঁর ?. হার কাছে দাড়াব_ 
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বেগে শাস্তিরামের প্রবেশ 

শান্তি। এই যে মাধুরী! কতক্ষণ এসেছিম্-_-কার সঙ্গে এসেছিস? 

মাধুরী। কে? শান্তিদা, শান্তিদা, শাস্তিদা, আমার দাদাকে 
কোথায় রেখে এসেছ ! আমিই রাক্ষসী তাঁর মৃত্যুর কারণ। 

শান্তি। মৃত্যুর কারণ! তুই বল্ছিদ্ কিরে। মরুলো কে? 

মাধুরী । কেন আর গোপন ক'রুছ__আমি সবই শুনেছি-_ 
শাস্তি! আমি গোপন ক'রূছি ! কার কাছে কি শুনেছিস মাধুরী ? 
মাধুরী। ঠাকুরদা আর ছিদেমদা আমায় সব বলেছে ! 

শীস্তি। তাঁরা কি ঝলেছে যে মোহনদা মারা গেছে? 

মাধুরী। হা। 
শাস্তি। এত করেও পাজী ব্যাটাদের তৃপ্তি হল না! মাধুরী, 

আমায় বিশ্বাস কর-_সব মিথ্যা কথা; মোহনদ। তোকে খুজতে গেছে। 

মাধুরী । এযা_তবে দাদা আছে? 
শাস্তি (ধা, হা, আমি বল্ছি বেচে আছে-তুমি আমি যেমন বেঁচে 

আছি, সেও ঠিক তেম্নি বেচে আছে) 

মাধুবী। তবে ছিদেমদা আর ঠাকুরদা ও কথা বল্লেন কেন? 

শাস্তি। ওদের কথা আর বলিস্ নে মাধুরী, ওদের অসাধ্য কিছু 
নেই। মোহনদা বাত্রে চলে গেল, পরদিন সকালে ওরা ঘর দরজ্বা ভেঙে 
চুরে চষে ডলে এখানে এই দেখ শল্তীক্ষেত করেছে । ব'লব কি মাধুরী, 
বলতে গেলে সর্বাঙ্গে বিছ্যাৎ ছুটে যায়-_-ওর! ছু'জনে চক্রান্ত ক'রে 
উৎকোচে সবাইকে বশীভূত ক'রে মোহনদাকে একঘরে ক'রেছে। 

মাধুরী। কেন, আমাদের অপরাধ ? 
শাস্তি। সে অনেক কথা । তুই আমার বাড়ী চল। ছু"চার দিনের 

মধ্যে মোহনদা ঘরে ফিরে আস্বে--তারপর দেখব একবার এঁ ছুটে! 

শয়তানকে । 

লজ 
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মাধুরী । কেন এরা আমাদের নির্যাতন ক'র্ছে? 
শান্তি। সে কথা পরে বলব। তুই চল-_মা তোকে দেখবার জন্ম 

ব্যস্ত হুয়েছেন_ছিরে ধোপার কাছে সংবাদ পেয়ে আমি দৌড়ে 

এসেছি । হ্য! রে মাধুরী, কেমন করে তুই পালিয়ে এলি__-কার বঙ্গে 

এসেছিস ? : 
মাধুরী । মারাঠা-সর্দার ভাস্কর পত্তিত আমাকে সেই সৈন্যদের হাত 

থেকে উদ্ধার ক'রে এখানে রেখে গেছেন। শাস্তিদা, বল স্মামীয়, কেন 
আমর! একঘরে হয়েছি? 

শাস্তি! সে কথ! পরে বলব__বেল! অনেক হয়েছে-_তুই চল। 

মাধুরী। না বললে আমি কিছুতেই যাব না। 
শাস্তি। তোর ছেলেবেলার মে একগ্মে স্বভাবটা আজও. 

শোধরাল ন]। ্ 
মাধুরী । বল শান্তিদা_ 

শাস্তি। একান্তই শুন্বি? 

মাধুরী । নিশ্চয়। 
শাস্তি। ঠাকুরদা তোকে বিবাহ ক'র্বার প্রস্তাব করে, কিন্ত মোহনদা 

রাজী হয় নি-_এই ওদের রাগের কার্ণ। এখন শুনলি ত, এইবার চল। 

মাধুবী। আমাদের একঘরে করলে কে? 

পাস্তি। গাঁয়ের সবাই। 

মাধুরী। কি অপরাধে? 

শান্তি। সে অতি কুৎলিত কথা। 

মাধুরী। হ'ক কুৎ্সিত- তবু আমায় শুনতে হবে। 
শাস্তি। তুমি ব্র্গাদের সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রেছ__-এই অপরাধ | 
মাধুরী । গৃহ্ত্যাগ ক'রেছি। এ কথা সবাই বিশ্বাস ক'রূলে? 
শাস্তি । ঠাকুক্সদার অর্থের অভাব নেই_বিশ্বাস ক'বৃবে না! কেন!; 
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মাধুরী । আর আমরা নিরপরাঁধে সমাক্ত থেকে বিতাড়িত হ?লেম ! 

বাঃ রে সমাজ ! যাক আমাদের বাঁড়ীধরের এ দশ ক"রূলে কে? 

শান্তি। ঠাকুরদা । চল মাধুরী, বেলা অনেক হ'য়ে গেল। 

মাধুরী। আমায় তোমার বাড়ী নিলে তোমার জাত যাবে না? 

শান্তি। দে আমি বুঝব__তুই চল। 
মাধুরী । শান্তিদা, তুমি বাডী রি যাঁও। 
শাস্তি। আর তুই ? 

মাধুরী । আমি চললেম ? 

শান্তি। কোথায়? | 4৮: 
মাধুরী। কোথায় তা জানি নাঁতবে যাব, কারণ এখানে আর 

আমার স্থান নেই)। শোন শান্তিদা, নিষ্পাপ নিফলক্ক আমি--তবু আমি 
সমাজে পতিতা ! বর্গাদের দ্বারা অপহৃতা হয়েছিলেম__সমাজ-না জেনে 
- না শুনে আমার প্ু্ত-চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ ক'র্তেও দ্বিধা বোধ 

॥করে নি। দেখব একবার যে বিধাতার অভিশাপ, এই পাপ দ্বণ্য সমাজ, 
কেমন ক'রে তার কল্পিত পবিত্রতা! রক্ষা করে; দেখ ব একবার যে এই 
কঙ্কালসার স্থবির সমাজের কোন মেরুদণ্ড তার উচ্চশির সদর্পে খাড়া 

রাখতে পারে। আমাদের গৃহদ্বার ভেঙ্গে চুরে চ'ষে সমভূমি ক'রে এর! 
শন্তক্ষেত্রে পরিণত ক'রেছে--আমিও এই বীরগ্রামটাকে ভেঙ্গে চুরে 
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এখানে একটা বিরাট ধূমায়মান মহাশ্মশীন প্রতিষ্ঠা ক'র্ব 

--এই আমার প্রতিজ্ঞা _এই আমার সাধনা ?1) 2, 

শাস্তি। মাধুরী- মাধুরী কোথায় যাস্? 
মাধুন্বী। খবরদার! আমার সঙ্গে এস না 

| শাস্তি। এটাও কি পাগল হ'ল! মাধুরী মাধুরী--) 
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হীরাঝিলের প্রমোদ কক্ষ 

সিরাজ তন্দ্রামগ্র_মেহেদি হরাপান করিতেছে ও নর্তকীগণের 

বৃত্যগীতে মধ্যে মধ্যে বাহব! দিতেছে 

নর্তকীগণের গীষ্ত “৭ 

কেন হেন বধু মলিন বদন ! 

ঝরে গেছে যেই ; আর সে ত নেই 

তার তরে কেন ভাঙে ছ'নয়ন ? 

গেছে যে যাক চেও না! ফিরিয়।, 

বসে থাক! স্নিছে বুকে স্মৃতি নিয়া, 

এস গে! ছুটিয়া, বায় ষে বহিয়।, 

সাধের তব রঙিন যৌবন। 

গীত চলিতেছে হঠাৎ সিরাজ চীৎকার করিয়। উঠিলেন-_ 

"দগ্েথে ফেল-_-এখনই প্রাচীরে গেথে ফেল” 

মেহেদী । সাহাজাদা__পাহাজাদা__ 
সিরাজ । ( চতুদ্দিকে চাহিয়া! ) না, একি ভ্রম 

- সিরাজ ক্ষণেক উল্মাদের হ্যায় পাদ্চারণা করিলেন ও বলিলেন] 

খকোতল ক'ব্ব-প্রাচীরে গাথব-_অবিশ্বাপিনী স্ত্রীজাতিকে পৃথিবী থেকে 
নুপ্ত' ক'রূব __মেহেদী-_ 

মেহেদী। খোদাবন্দ, ! 
সিরাজ। এই মুহূর্তে এদের প্রাচীরেগেথে ফে ল্ঠ-জীবস্ত গেঁথে ফেল-_ 
মেহেদী । যো হুকুম জনাব । এই চল্ সব 

সিবাজ। নাঁ-নাঁ_অভিশাপ দেবে অভিজ্ঞাপ দেবে ভয়্কর_ 
. অতি ভয়ঙ্কর! (শিহরিয়া উঠিলেন ) 

মেদেহী। খোদাবন্দ (স্থরাঁপাত্র সম্মুখে ধরিল ) 
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সিরাজ। হা, স্থুরা ভাল-_বিস্থৃতি দেয়। (ঢক্ ঢক্ করিয়া একপাত্র 

স্থরা গিলিয়া! ফেলিলেন ) কিন্তু মাঝে মাঝে তন্দ্রার স্থট্টি করে_ তন্দ্রা স্বপ্ন 

আনে__বিকট বিভীষিকা চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। 

মেহেদী । এই ভর নাচগাড়ি__সাহাজাদাকে আমোদে রাখ ! 
পিরাজ। কালনাগিনী, শিরিষকোমল তরুণ বক্ষ পেয়ে এমন দংশন 

ক'রেছিন-_এত বিষ ঢেলেচিস--ওঃ-- 
পুনরায় ক্ষণেক উন্মাদের ন্যায় পাদচারণ! করিলেন 

মেহেদী। (নিয়ন্বরে ) নাচ ও 

_. নর্তকীগণ্ণের গীত *) 

( হের অমিয় মোদের হসিত আননে, . 

খর শর হানে চপল নয়নে ! 

ফুল্প উরস- নিবিড় পরশ 

পুলকে লোটাবে চরণে নন্দন ॥ / 

সিরাজু। বিষ সর্ধাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে_এতে শুধু আমি জঙ্রিত 
হ'ব না, মেহেদী__ 

মেহেদী। হুজুর! 
দিরাজ। বিশ্বীস-নেই-_এডি বিশ্বাস নেই__কে জানে কবে দংশন 

ক'রুবে! শোন মেহেদী, হীরাঝিলের প্রমোদ-কুপ্ত প্রত্যহ উৎসবের 
কলহাস্তে মুখরিত হবে_-আর সে উৎসবের রাশী হবে নিত্য নৃতন 

হ্ন্দবী ষোড়শী । বুঝলে? 
মেহেদী । হ1 খোদাবন্দ.। 

সিরাজ। পারুবে? 

মেহেদী। নিশ্চয় পার্ব। হুজুরের অনুমতি হ'লে আসমানের টান 
ধরে আন্তে পারি, আর এ ত সোজা কাজ! প্রত্যহ এক একটি সুন্দরী 
চাই, এই ত জনাব? 
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সিরাজ। হাঁ_আগ নিশাবশানে বিগত-সৌবভ কুস্থমের মত তাঁকে 
পদদলিত কর্ব! তাহ'লে আর দংশনের সুযোগ পাবে না। ৫(স্রান 

হাসি হাসিয়া) এইবার হয়েছে ঠিক হয়েছে! 

প্রহরীর প্রবেশ 

মেহেদী । কি চাই? 

প্রহরী। একজন হিন্দু সাহাজাদার দর্শনপ্রার্থী। 
মেহেদী । যাও যাও-_এখন ও হিন্দু ফিন্দুর সঙ্গে দেখা ক'রূবার, 

ফুরন্থৎ নেই-( প্রহরী প্রস্থানোছ্ত ) 

সিরাজ। এই, তাকে নিয়ে এস- (প্রহরীর প্রস্থান) কে জানে কোন্ 

মনম্তাপের তীব্র তাড়নায় ক্ষিপ্ত হয়ে সে আমার শরণাপন্ন হ'তে 
ছটে এসেছে । 

ষোহনলালের প্রবেশ 

সিরাজ। কেতুমি? 

মোহন। আমি সাহাজাদার দর্শনপ্রার্থী। 

মেহেদী । হুসিয়ার হিন্দু, তোমার সম্মুখে সাহাজাদা। 
যোহন। এই সাহাজাদা! এই বাঙ্গালার নবাবের প্রতিনিধি! 

আমাদের দণ্মুণ্ডের বর্তমান মালিক 1 দুর্ভাগ্য-_বাঙ্গালার চরম ছূর্ভাগ্য ! 
মেহেদী । চৌপরাও কম্বক্ত ! 
সিরাজ। (ইঙ্গিতে মেহেদীকে স্তব্ধ করাইয়া) কি চাই তোমার ? 
মোহন। আমি.বাঙ্গালার শীসনকর্তীকে চাই! 
দিরাজ। আমাকে পছন্দ হ'চ্ছে না? 
মোহন। না। 

সিরাজ । কেন? 
মষোহন। যে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী বৈদেশিক উৎপীড়নে শশব্যন্ত 
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হ'য়ে কাতর আর্তনাদে গগনমগ্ডল কম্পিত ক'র্ছে, সে দেশের রাজশক্তির 
পক্ষে নর্তকীর অঞ্চলাশ্রয়ে__প্রমোদের পন্বলপক্কে নিমজ্জিত থাক] সম্ভব বটে ! 

সিরাজ। হু । তোমার নাম? 

মোহন । মোহনলাল। 

সিরাজ। বাড়ী? 

মোহন। বীরগ্রাম। 

সিরাজ । মেহেদী! 

মেহেদী । উল্লুকটাকে গলা ধ'রে এখান থেকে বের ক'রে দেব 

জনাব? এই, বেরোঁ_ 

সিরাজ। ( বজন্বরে ) মেহেদী, এদের নিয়ে এস্থান ত্যাগ কর ! 

মেহেদী । সাহাজাদাঁ_ 

সিরাজ। বিনা বাক্যব্যয়ে-_এই মুহূর্তে । 
মেহেদী । জাহান্নমে যাবে_ হিন্দু জাহান্নমে যাবে। 

আপন মনে বিড় বিড় করিয়! বকিতে বকিতে নর্তকীগণসহ প্রস্থান 

সিবীজ। মোহনলাল- এইবার বাঙ্গালার শাসনকর্তা তোমার 

সম্মুখে! বল, কি জন্য তার দর্শনপ্রার্থী হয়েছ? 

মোহন। বান্দার গোস্তাকি মাপ হয় সাহাজাদা_ 
নতজানু হইলেন 

সিরাজ। না_নাঁ মোহনলাল,যেমন আছ--ঠিক তেমনি থাক। 
তুমি আজ আমার চোখের সামনে এক নূতন দৃশ্ঠ তুলে ধবেছ। কিন্ত 

নেমে যেও না। উদ্যত বেত্রের মত, আরক্ত নেত্রের মত আমার পামনে 

জেগে থাক। ) পদলেহন আর চাটুবচন বড় একঘেয়ে হ'য়ে গেছে-__-তাতে 
আর কোন নূতনত্ব নেই! তোমার শ্লেষ আজ আমি বড় উপভোগ 
এ নানিনযাররটীরালবারারন্জান! বন এখন 
কি চাও ? 
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মোহন। সাহাঁজার্দা! আমি বড় বিপন্ন। বর্গারা আমার ভগ্্রীকে 

অপহরণ ক'রেছে। 

সিরাজ । তারপর ? 

মোহন। তাকে উদ্ধার করতে আমি সাহাজাদার সাহাধ্য প্রার্থনা করি । 

সিরাজ। মারাঠাদের সঙ্গে আজও ত আমাদের যুদ্ধ শেষ হয় নি, 

আমি তোমাকে কি সাহায্য ক'র্তে পারি? 
মোহন। আমি একবার মারাঠাশিবির অন্বেষণ করতে চাই এবং 

সেই জন্য সাহাজাদার নিকট কিছু সৈম্ত সাহাষ্য প্রার্থনা করি। 
সিরাজ। কত সৈন্য চাও ? 

মোহন। নিভীক এক শত সৈহ্যই আমার কাধ্যে যথেষ্ট হবে। 

সিরাজ। একশত সৈম্ত! 

মোহন। হা জনাব। 

পিরাজ। সহস্র সহশ্র সৈন্য যাঁদের গতিরোধ কণ্র্তে পারে নি, 

তাদের শিবির থেকে__তাদের কবল থেকে__মাত্র একশত সেন্ত নিয়ে 

কেমন ক'রে ততামার ভগ্নীকে ছিনিয়ে আন্বে হিন্দু! এযে উন্সাদেব 
কল্পনা মোহনলাল ! 

মোহন । ক্ষমা ক'রৃবেন সাহাজাদা_-আমি ত পুরস্কার বা উচ্চপদের 

আকাঙ্কায় যাচ্ছি না-_আমি যাচ্ছি মারাঠা ছাউনিতে জীবন পণ ক'রে 
কর্তব্যের আহ্বানে__্েহের আকর্ষণে । (উক্কা অপেক্ষা ক্ষিপ্র-_প্রলয়ের 

চেয়ে প্রচণ্ড আমার গতি।) 
সিরাজ। উত্তম। ৫ক হ্ায়__ 

প্রহরীর প্রবেশ 

এক শত স্থশিক্ষিত সৈগ্য এখনই এই হিন্দুবীরের সঙ্গে যাক্। 
প্রহরী । যো হুকুম খোদাবন্দ, | 
প্িষ্ষা্ধ | েভাঞার জন্ত আর কি ক'র্তে পারি মোহনলাল ? 
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মোহন। আমার প্রার্থনা ত সাহাজাদা! আশাতীত ভাবে পূরণ 

ক'রেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সাহাজাদা. দীর্ঘজীবন লাভ 

ক'রে এমনি ভাবে প্রজারপ্ধন করুন__-তাদের ভক্তিভাজন হউন । 

প্রহরীর সহিত মোহনলালের প্রস্থান 

সিরাজ। অন্তু এই হিন্দু! পদে পদে এর বিশেষত্ব আমায় চম২কুত 

ক'রেছে। জীবনে আজ প্রথম জানলেম যে, আমাকে চোখ রাডিয়ে 

শামন করবার লোকও এ জগতে আছে-_আজ প্রথম বুঝলেম যে, 

রাজাকেও প্রজার হুকুম মেনে চল্তে হয়। 

১1€ গু ভুশ্থয 

মারাঠা-শিবির নিকটস্থ উপবন 

সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ-_ প্রথম নাসিকাবিহীন, 

দ্বিতীয় অধরবিহীন 

১ম সৈ। ভারী স্থযোগ রে ভাই-_ভারী স্থযোগ। 

২য় সৈ। মেয়েটার ভাই এসেছে তো ? 
১মসৈ। হারেহা! তবে আর বলছি কি-আমি সব সংবাদ 

জেনে নিয়েছি। বোনের খৌজে নবাবী ফৌজ নিয়ে এসেছে। পগ্ডিতজী 

অন্তপস্থিত, সর্দীর তানোজীও শিবিরে নেই, এই স্থযোগে সেই ডেপো 

মেয়েটাকে ধরিয়ে দিতে হবে। 

২য় সৈ। পণ্ডিতজীকে ডেকে এনে হাতে হাতে ধরি দিয়ে আমাদের 

কি সর্বনাশই করেছে রে ভাই। 

১ম স। দেখ ভাই, নবাবী ফৌজ নিয়ে ধরিয়ে দিলে ছু'ড়ী ঠিক সেই 

নরাবের মাতাল নাতীটার হাতে গিয়ে প'ড়বে-_সতীগিরি বের হবে। 



৮* বঙ্গে বর্গা দ্বিতীয় অঙ্ক 

নোহনলালের প্রবেশ 

ওরে, এ সে ভাইটা আসছে। 

মোহন। (স্বগত) এই ত তারা__একটী নাপিকাবিহীন, অপরটী 
অধরবিহীন। (প্রকান্তে ) শুনলেম, আমার উদ্দেশ্য সাধনে তোমবা 

সাহায্য কর্বে? 

১ম সৈ। ক'র্তে পারি। 

২য় সৈ। আপনার উদ্দেশ্তটী কি মশাই? 
মৌহন। বগীর! বীরগ্রাম থেকে আমার ভম্ীকে হরণ ক'রে, 

আমি এসেছি তা'কে উদ্ধার করতে । 

১ম সৈ। সে মেয়েটি কি আপনার ভ্ী ? 

২য় সৈ। আহা খাস! মেয়েটী ! 

মোহন । তোমর। কি তাকে চেন? 

১মসৈ। চিনি না! তার জন্যই ত আমাদের আজ এ অবস্থা । 

মোহন । তার জন্য তোমাদের এ অবস্থা? 

১মসৈ। আমরা কি চিরকাল এই রকম ছিলে মশাই, আমারও 

বাশীর মত নাক ছিল! 

২য়সৈ। আমারও--আমারও-_আমারও--( ম্বগত ) কি বলি 

ছাই-্যা হ্যা হ'য়েছে (প্রকাশ্তে) আমারও এই বেহালার মত 
ঠোঁট ছিল মশাই । 

মোহন। তারপর ? 

১ম সৈ। দাদা বল ত-_-বল ত-_সে অত্যাচারের কথাটা-- 

২য় লৈ। তুই ব্ল্ ভাই, আমার ঠোঁট দিয়ে আধখানা কথা যে 
“বেরিয়ে যায়। 

মোহন। ' অত্যাচার, কার উপর অত্যাচার ? 
১য়, জন শবে মশাই সেনাগুলা যেষন আপনার ভত্ীকে 
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নিয়ে শিবিরে প্রবেশ করেছে, অমনি পণ্তিতজী এক ছোবলে তাদের 

হাত থেকে মেয়েটীকে নিয়ে শয়নাগাবে ঢুকলো ! 

মৌহন। তারপর-তারপর-_ 

১ম সৈ। মেয়েটা ত চীৎকার করতে লাগ ল-_দাদা” “দাদা, বলে 

তার সেকি কান্না! 

মোহন । ও 

১মসৈ। ও£_সেকিকান্না মশাই ! 
২য় সৈ। আহা হা__পাষাণ ফেটে বরফ গলে ! 

মোহন। তারপর--তারপর-_ 

১ম সৈ। স্থির থাকতে পার্লেম না মশাই ? রক্তমাংসের শরীর ত! 
_-দীদা আর আমি দরজা ভেওে পণ্ডিতজীর ঘরে ঢুকে পণ্ড়লেম। 

মোহন। তারপর-_তারপর কি দেখলে? 
১ম সৈ। সে কথা আপনি নাই শুন্লেন। বীভৎস ব্যাপার! পণ্ডিতজী 

সত রেগে মেগে অস্থির; শেষটা আমাদের এই দশ করে তাড়িয়ে দিলে | 

মোহন। আর-_-আর সে হতভাগিনীর কি দশা হ'ল? 

১ম সৈ। দ্বণায় লজ্জায় মেয়েটা আত্মঘাতী হ'ল। 

মোহন । এটা 

১ম সৈ। বড় লক্ষ্মী মেয়ে! 
মোহন। যাক এতক্ষণে নিশ্চিন্ত! মাধুরী-_মাধুরী- শেষে এই 

তোর পরিণাম হ'ল- ওহো হোঃ 

১মসৈ। কেঁদে আর কি ক'রুবেন মশাই_কাদলে ত আর তাকে 
ফিরে পাবেন না। 

মোহন। তা পাব না সতা, কিন্ত আমার ছুঃখ কি জান ভাই-_ 
১ম সৈ। দুখ ক'র্বার সময় ঢের ঢের পাবেন-_ প্রতিশোধ নিন্ 

মশাই, প্রতিশোধ নিন্। 
ঙঙ 
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'মোহন। নে কথা কি তোমাদের শিখিয়ে দিতে হবে সৈনিক । 
বুকের ভিতর যে আগুন জল্ছে__ 

১ম সৈ। ব্যস, এই ত মরদের মত কথা বলেছ বাবা ! 

দুরে গৌরীর গীত শোনা গেল 

দাদা, এ না? 

২য় সৈ। হা হা, এ তার বদমায়েসীর আড্ডা আর্ত আশ্রম থেকে 

ফরুছে | 
মোহন । কে গান গাইছে? 

১ম সৈ। এ সেই পণ্ডিতজীর মেয়ে__ওকে ধ'রে নিয়ে যাও । 

মোহন। কেন? তার অপরাধ কি! সেত রমণী! 

১মদৈ। আর তোমার বোনই বা কোন্ মরদ ছিল? 

মোহন। রমণী পীডন ক'র্ব! 
১ম সৈ। না, তা কর্বে কেন! শুনবে_ শুনবে তবে সে পীড়নের 

কখা। তোমার ভগ্নী সেই অসহায়! অবলা_-“দীদা” “দাদা” বলে চীৎকার 
ক'বৃতে ক'বৃতে মৃচ্ছিতাঁ অসহায়া-_-একেবারে অসহায়া__তার উপর 

অত্যাচার পৈশাচিক অত্যাচার ৷ 

মোহন। নাঁ_নাঁ আর শুনতে পারি না_আর শুনতে চাই না_ 
উন্মাদ হ'ব_ক্ষপে যাব। প্রতিশোধ--প্রতিশোধ- প্রতিশোধ ! 

১ম সৈ। এই তচাই--এস তবে অন্তরালে | 
মোহনলালকে একর টানিয়! লইয়! সৈম্যগণের প্রস্থান 

প্বীত গাহিতে গাহিতে গৌরীর প্রবেশ 

গীত 

আমার আখিতে মিলাও আখি 

আমি সব তেয়াগিয়া পরাণ ভরিয়। 

বারেক তোমারে দেখি ॥ 
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তুষি অনাথের চিরসখা, 

তাই অনাথেরে ভালবানি ; 

তোমার সেবা অনাথ নেবায়, সেবি তাই দিবানিশি ; 

(তাদের ) আখিতে তোমারে নেহারি 

বিভোর হইয়। থাকি 

তোমারই কাজে স'পেছি এ দেহ তোমারে হৃদয়ে রাখি ॥ 

হঠাৎ কয়েকজন নবাব-সৈচ্ঠ পশ্চান্দিক হইতে প্রবেশ করিল ও 

গোৌরীর মুখ বাধিয়! ফেলিল 

গৌরীকে লইয়! নবাব-সৈম্তগণের প্রস্থান 

গৌরী। কে কে তোরা? 

মারাঠা সৈনিকদ্য়ের পুনঃ প্রবেশ 

১ম সৈ.। হাঃ হাঃ হাঃ কেমন প্রতিশোধ 1 

২য়সৈ। চমৎকার! এক টিলে দুই পাখী মেরেছি-_পর্ডিতঙ্গী 

এইবারে মেয়ের শোকে বুক ফেটে মারা যাবে! 
১ম সৈ। চল দাদা, শিবিরে ।হুখবরটা দিয়ে দেশে যাত্রা করি। 

-জ্আউন্ন ভুস্) ০ 

মারাঠা-শিবির 
এক পার্থে ভান্কর পশ্তিত, অপর পার্থে তানোজী শত 

টস্তগণ নত-মস্তকে দণ্ডারমান 

ভাস্কর। তোমার উপর 'না এই বিপুল সেনাদলের সম্পূর্ণ দাত্রিত্ব 
স্তম্ভ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি বীরগ্রাম যাত্রা ক'রেছিলাম- মারাঠা 
জাতির হ্থুনাম, গৌরব, কী্িতৃমি না দে-সবার রক্ষক ছিলে! 
অপদবার্থ মূর্খ! ডেত্তাল তরঙ্গের মাঝে কর্ণধারবিহীন তরীর ন্যায় নায়ক- 
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শৃন্ট) উচ্ছল লু্ঠনপরায়ণ একদল সৈম্যকে শিবিরে ফেলে কি প্রয়োজনে 
তম আমার অন্থবর্তী হ,য়েছিলে! উঃ₹_আমার শিবির থেকে আমার 

কন্া অপহৃতা হল! £কেন আমায় তার মৃত্যু সংবাদ শোনালে না_ 
সেও ছিল ভাল-সে শোকও অনায়াসে আমি সহা ক'র্তে পারতেম ! 

কিন্তু এ যে শেলের মত মর্খে বিধেছে! ছিনিয়ে নিয়ে গেল__ 

ছিনিয়ে নিয়ে গেল সিংহের বুক থেকে তার শাবককে ছিনিয়ে নিয়ে 
গেল ! এ সংবাদ শুন্বার পূর্ধ্বে আমার মৃত্যু হয় নি কেন? 

তানোজী । আমরা! অপরাধী-__ 
ভাঙ্কর। অপরাধী ! তোমাদের কি করুব জান ? এক এক কবে 

তোদ্র্ুআঁমি গুলি ক'রে পশ্তর মত মার্ব! লুণঠনে ব্যাপৃত না ৫থেকে 

কেন ছুই শত সৈম্ত রক্ষী নিয়ে আমার কন্তার সঙ্গে তার আর্ত- 
আশ্রমে যাক্সু নি। তোন্ত।সবাই যড়যন্ত্র করেছি নবাবের উৎকোচে 

বশীভূত হ, | ১ | 

তানোজী'। প্তিতজী, আমাদের হত্যা করুন-_আমব! বুক পেতে 
দিচ্ছি__-আমাদের হত্যা করুন আর আমাদের তিরস্কার ক'রূবেন না। 

ভাঁঙ্কর। যাও ধুব9আমার সন্মুখ থেকে দূর হও! | 
তানোজী। এখনও কি 

ভাঙ্কর। কোন কথা শুনতে চাই না_যাঁও, চলে যাঁও। 

:তানোজী ও-নৈল্চগণ নতমস্তকে প্রস্থান করিল। তাম্কর অন্যদিকে চাহিয়া 

ক্ষণেক দীড়াইয়া রহিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন-_ 

শৃহ্য-_একেবারে শূন্য 1 বিশ্বনাথ । নিবিয়ে দিলে একেবারে নিবিয়ে । 

দিলে! আমার ঝলতে আর কেউ নেই_কেউ নেই! এ বিশাল 

জগতে আমি একা_আঁমার আর কেউ নেই)! গৌরী-_গোৌরী-_ম! 
আমার! ও হো হোঁনা জানি মা আমার কত উৎগীড়ন সহ 

-কীব্ছে-_আঁকুন ছয়ে “বাবা” বাবা বালে কত কাদছে! বিশ্বনাধ__ 
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বিশ্বনাথ! যদি বজ্জ হেনেছ, আমায় সইবার শক্তি দাও__আমায় বিশ্বৃতি 

দাও নইলে ষে আমি পাগল হয়ে যাব 

বালকের ন্যায় কাদিয়। উঠিল 

ধীরে ধীরে তানোজী প্রবেশ করিল 

তানোজী। পণ্তিতজী-_ 

ভাস্কর । কেউ নেই-কেউ নেই তানোজী-__একবার “বাবা বলে 

ডাক্বার__-একবাঁর এই কর্মব্লান্ত অবসন্ন দেহকে স্সেহস্পর্শে শীতল করবার 

আমার কেউ নেই-€ও হোং হো 
তানোজী। চেষ্টা ক'র্ূলে বোধ হয় এখনও উদ্ধীর করা যায়_- 
ভাস্কর । মূর্খ, এতক্ষণে সে মুখিদাবাদে-_সিরাজের প্রমোদকুজধে। 

তানোজী। তবে আদেশ করুন, আমি হীরাঝিল আক্রমণ করি__ 

ভাঙ্কর.। কোন ফল নেই- _কীটদদ্ট কুন্থমের কোন মূল্য নেই__ 
তানোজী । তবে প্রতিশোধ-_ 

ভাস্কর। হা, প্রতিশোধ--সত্য বলেছ, প্রতিশোধ । ভাস্কর পণ্ডিতের 

হতপিও ছি'ড়ে গেছে- মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে-_মানুষ ভাস্কর মরে গিয়ে 

প্রেত-ভাস্করে পরিণত ই'য়েছে। (এতদিন বাঙ্গীলার উপর দিয়ে মান্- 

ভাস্কর বিচরণ করেছে-_-তাই রমণীর সম্মান অক্ষু্ন ছিল__আজ গৌরীর 
শ্বশানের উপর প্রেত-ভাস্কর নৃত্য করবে ।) শোন তানোজী, আর 
স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ নেই-__শিশু বৃদ্ধের বিচার নেই-_যথেচ্ছ অত্যাচার 
কর- হত্যা কর-_ধ্বংস কর-_জীবস্ত বিভীষিকার ন্যায় বাঙ্গালার বুকে 

উপর দিয়ে প্লীবন প্রবাহে ছুটে চলে যাঁও। প্রতিপদক্ষেপ হত্যার 
রূডিন্ দীপ্তিতে রগ্রিত হয়ে যাব্-_হাহাকারের বজ্রধবনিতে বিজয় ছুন্দুভি 

ঘন নাদে বেজে উঠুক-বাঙ্গালার প্রজলিত শ্মশানে তপ্ত ভম্মরাখি 
গগন পথে বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিকআর-_-আর-জীবস্ত_ জাগ্রত 



৮৬ বঙ্গে বর্গা ঘিতীয় অগ্চ 

প্রেতের মত এই মহাশ্মশানে দীড়িয়ে শকুনি গৃধিনীর সঙ্গে একতানে, বুক 

ফাটা তৃপ্তির অট্টহাসি হেসে আমি একটা মহাপ্রলয় বিঘোষিত করি__ 

খ ণ উভয়ের প্রস্থান 

27১ স্ব্র্ম হুশ্্য 1! 

কির বহিবর্ধাটার এ প্রাঙ্গণ__-এক পার্খে শিবমন্ৰির 
৫৭৭) ৮ ৫ বিচার 

উপানন্দ ও উমাতারা 

উপা। এখনই তোর কাশী যেতে হবে। 

উম্না। কেন আমায় তাড়াবেআমি ত কোন অপরাধ করি নি-_ 

উপা। হাজার বার অপরাধ করেছিস! তোর মত অলক্ষুণে অযাত্র 

বাড়ীতে থাকতে, সতীনের ঘবে কেউ মেয়ে দিতে বাজী হচ্ছে না। তৈরী 
বেটা আমার কস্কে গেল ! তোঁকে আজ কাশীপাঠিয়েতবে আমি জলগ্রহণ 
ক'ব্ব__এই আমার প্রতিজ্ঞা! এখন ভালয় ভালয় যাবি কিনা বল্? 

'উমা। আমার এ নারীজন্মের একমাত্র কর্তব্য তোমাকে স্থখী করা! 

আমি কাশী গেলে যদি তুমি সুখী হও-_আমি যাব । 

উপা। ও সব চালাকীতে আর আমি তুল্ছি না; যাব ব'লে 
ভবিষ্যতের দোহাই দিলে চ'লবে না চাদ, এক্ষুনি, যেতে হবে। 

উমা। এক্ষনি? 

উপা। হা, এক্ষুনি। 

উমা। তুমি ইষ্টদেবতাঁ_এই আমি তোমার পা ছুয়ে শপথ কর্ছি, 
যখন আমি তোমার ভালবাসা হারিয়েছি, তখন তোমার অশান্তি বৃদ্ধি 

করতে আমি এখানে থাকৃব না। কিন্তু আমায় একটু সময় দাও-_ 
জন্মের মত যাচ্ছি, আর হয় ত তোমায় দেখতে পাব না_আর হয় ত 

ইহজন্মে তোমার পা! ছু'খানি পুজা করা আমার অদৃষ্টে ঘ্বে নাঁআর 
হয় ত নিজে বেধে ভোমার সম্মুখে অন্ন দিতে পার্ব না আমাম্ব একটু 
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লময় দাও, আজ আমি মনের সাধ মিটিয়ে তোমার পা ছু'্খানি পুজা 
ক'র্ব-িলে রেপে পাশে বসে তোমায় খাওয়াব__ 

উপা। ওকি আমার রাধুনীর বেটি রাধুনী রে! কত ঢংই যে 
দেখলাম! প্রেম যে একেবারে থৈ থৈ কবে উলে উঠছে! 

উমা। তোমার পক্ষে উপহাসের ভ'তে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে 

এটা কঠোর সত্য । এ জীবনের সাধ, আহলাদ__আশা, আকাঙ্ষা-_ 

তৃপ্ধি, আনন্দ_-সব জন্মের মত বিসঞ্জন দিয়ে আমি চ'লেছি---তাই 

আজকের দিনের একটা মধুর স্মৃতি সম্বল ক'রে আমি যেতে চাই-- 
শুধু এইটুকু। একদিন আমায়ও ভালবাসভে--একদিন আমায়ও দেবতা 

ব্রাহ্মণ সাক্ষী ক'রে গ্রহণ ক'রেছিলে--কেবল একটা অধিকার চাই 
কেবল একটা ভিক্ষা ক'রুছি--আমার্ বঞ্চিত ক'র না--দোহাই তোমীর, 
“আমায় একেবারে অনাথা--একেবারে নিঃসম্বল ক'রে তাড়িয়ে দিও নাঁ_ 
আমায় একটু সময় দাও-_- 

উপা। একটুও না__-এখনই তোর যেতে হবে। আচ্ছা, এই 
আমি আমার শ্রীচরণ এগিয়ে দিচ্ছি-_কর্--পুজা করু। আর তোর 

হাতে খাওয়া ত আমি ছেড়েই দিয়েছি, কাজেই তোর রাধবার 

দরকার নেই। ' 
উম] । আমি যাৰ না। কেন যাব? অগ্নি সাক্ষী করে 

নারায়ণ সাক্ষী ক'রে আমায় গ্রহণ ক'রেছ--তোমার ন্বর্গগত। জননী 

আমায় বরণ ক'রে ঘরে তুলেছেন?-কি অধিকার আছে তোমার আমাঙ্গ 

কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবার ! 
উপা। .কি অধিকার আছে আমার! তবে রে হারামজার্দী-__ 

আবার বজ্জীতি-বেরো আমার বাড়ী থেকে__ - 

গলাধাক্কা দিতে লাগিলেন 

উমা। মার-_কাট-_খুন কর__ আমি কিছুতেই যাব নাঁ_ 
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উপা। আলবং যাঁবি__বাপের সঙ্গে স্থপুত্তর হয়ে যাবি__ 

প্রহার করিতে লাগিলেন-_ঠিক নেই সময়ে ছিদামের প্রবেশ 

ছিদাম। দাদা দাদা সর্বনীশ । এ কি-ক'রছ কি! ছাড়-- 

ছাড়_ 

উপা। দেখছ শালীর আক্কেল__ এতদিন আজ যাঁব কাঁল যাব 

বলে আমায় আশায় আশায় ঘুরিয়ে, কাল বিয়ে আজ শালী যেতে 

অস্বীকার ক'রৃছে . 

ছিদাম। আর বিষে। এ দিকে যে নিকে করতে আস্ছে। 

নন্দীগ্রাম ছারখার করে বগাঁরা নদী পার হয়েছে। 
উপ| | এ্যা। 

ছিদাম। আর এ'া। গহনা গাঁটা টাকা কড়ি যা আছে শীগগির 
নিয়ে এদ- এসে পড়ল ব'লে । 

উপা। তবে ভাই আমার সঙ্গে এ দিকে আয়-_ 
ছিদাম ও উপানন্দের প্রস্থান 

উমা। (শিবমন্দির সম্ম্থে নতজানু হইয়া) ঠাকুর_ ঠাকুর, 

(এ আবার কি নৃতন বিপদে ফেল্পে! দোহাই দেবতাআমার স্বামীকে 
রক্ষা কর_আমার স্বামীকে নিরাপদে রাখ4যত বিপদ, যত দুঃখ, যত 
অশান্তি সব আমায় দাও তাঁকে সুখে রাখ) 

উপানন্দের পুন: প্রবেশ 

উপা। ব্যস! কতকট] নিশ্চিন্ত টাকাকড়ি মোহর জহরৎ যা 

কিছু ছিল, সব ছিদামের কাছে দিয়েছি-_এতক্ষণ মাটির ভেতর। এখন 

গিশ্লীর গায়ের গহনা কখানা নিয়ে লুকুতে পারলে আর আমায় পায় 

কে! (আজও পগারপার-_কালও পগারপার! আমার টিকিও আর 
দেখতে হবে না) ওগো, শুনছ? 

উমা। কি? 
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উপা। গহনাগুলে! খুলে দাও ত। 
উমা। সব দেব? 

উপা। সব দেবে না ত একখান! রাখবে আবার কার জন্য? 

উমা এক একখানা করিয়। গহন! খুলিয়! দিতে লাগিলেন 

(€ স্বগত ) ভালয় ভালয় গহনাগুলে! খুলে দিলে দেখছি । আর মার ধর 

করতে হ'ল না। ( প্রকান্তে ) হাঁ-মায়ের গলার সে হাজার টাকার 

রত্বুহারটা কোথায় ? 
উমা । ঠাকুরের গলায়। 

উপা। ঠাকুরের গলায় ! ( অগ্রসর হইয়। শিবমন্দিরের দ্বার খুলিয়া ) 

ওঃ বাবা_আমায় সেরেছিল আর কি! নাঁবরের ব্যাট] শশানে শাশানে 

ছাই ভম্ম মেখে বেড়ায়, আর আমার বাড়ীতে হাজার হাজার চাকার 

রতুহার পরে বসে আছে। নিয়ে আসি হারগাছটা__ 

অগ্রসর হইলেন ্ 

উমা। ওকি! করকি--করকি ছুঁয়ে না-দোহাই তোমার 

--সরে এস 

উপা। বেশ, আসছি। তোমার শিবঠাকুরের গলার এ হারুগাছটা 

খুলে দাও__ 
উমা। সেকি' ঠাকুরের গল। থেকে কেমন ক'রে খুলে আনব । 

উপা। কেন? হাত দিয়ে। 

উমা । এ কি বলছ তুমি- তুমি হিন্দু না! 
উপা। আরে রেখে দেতোর হিন্দু। হাঁজার টাকার হার্ছড়াটা 

আমি বাইরে ফেলে রাখি আর বর্গাঁ-ব্যাটারা এসে লুটে নিক- আমায় 
তেমনি বোকাই পেয়েছিস আর কি! দিবি ত দে--নইলে আমি নিজেই 

নিয়ে আস্ব। 
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উম|1 তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুরের গলার হারটী আমায় ভিক্ষা 

দাও_-আমার গায়ে যা” কিছু ছিল সবই ত তোমাকে খুলে দিয়েছি-_ শুধু 
এঁ হারটি আমায় ভিক্ষ। দাও__-ভিক্ষা দাও--( পদতলে পড়িল ) 

উপা!। মায়া কান্না শুনতে আমি আসি নি-__-দিবি কি না? 
উমা । আমায় না মেরে ফেলে ও-হারে তুমি হাত দিতে পার্বে না 

উপাঁ। তবে রে শালী-ঢং করতে এসেছ । 

উমাকে পদাঘাতে সরাইয়া দিয়া অগ্রসর হইল । তুনুষ্ঠিত! উমা তবরিতে 

উঠিয়। তাহাকে বাধ দিলেন 

উমা। সর্বনাশ কর নাসর্বনাশ কর না-দোহাই তোমাৰ 

ফিরে এস দেবতার গলার হার_-দোহাঁই তোমার-_ 

উপা। রেখে দে তোর দেবতা 

উপানন্দ উমাকে ঠেলিয়া দিয়া হার আনিলেন ঠিক সেই সময় 

নেপথ্যে গুড়,ম করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল 

উম্া। এ ক'রলে কি! সত্যই আন্লে ! 

উম! শিবলিঙ্গের উপর মুচ্ছিত হইয়। পড়িয়! গেলেন 

উপা। যা শালী, এখন যত পারিস্ ঢং কর্ গে, 

নেপথ্যে পুনরায় বন্দুকের শব্দ 

উপা। একি, এত নিকটে ! পালাবার সময় পাৰ ত? এ দিকে 

শব্-_এ দিকে পালাই 

ঠিক সেই সময়ে একজন মারাঠা সৈনিকের প্রবেশ । মুহুর্তে সৈনিক 
উপানন্দের গল! চাপিয়। ধরিল 

সৈনিক। কোথায় পালাবে সোনার চাদ__ আমাদের চোখে ধূলো! 
দিয়েকৌথায় পালাবে ? 
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উপা। ওরে বাবা রে_-ধ'রেছে রে-_গেছি রে বাবা,একবারে গেছি। 
[উমা। ঠাকুর ঠাকুর-__আমার স্বামীকে রক্ষা কর? 

তানোজী ও ক্্রয়েকজন মারাঠা 'সনিকের প্রবেশ 

১ম সৈ। সর্দার, এই লোকটা এ গহনাগুলো নিয়ে পালাচ্ছিল। 

তানোজী। বটে! সর্বন্ধ লুগন ক'রে ছুবাত্মাকে নশংস ভাবে 
হত্য। কর। 

উমা । ঠাকুর_ ঠাকুর! মুখ তুলে চাও-_আমার অজ্ঞান স্বামীকে 

ক্ষমা কর। 

তানোজী। কার স্বর? সৈন্যগণ! চতুদ্দিকে অন্বেষণ কর-_দেখ 

কে কোথায় লুকিয়ে আছে। 

২য় সৈ। স্দার--সর্দার ! একটা ্ীলোক ওখানে পন্ডে আছে। 

তানোজী। স্বীলোক। উত্তম--ধ'রে আন। 

সৈনিক মন্দির মধ্যে ভইতে হাত ধরিয়া উমাকে টানিয়া আনিল। তাহার "' 

বক্ষস্থুলে দুই হস্তে শিবলিঙ্গ ধুত__ললাটি হইতে অবিরল- শোণিত- 

পাতে গঞ্ড ও বস্ত্র প্রাবিত 

উমাঁ। মহেশ্বর! মহেশ্বর ! | 

সৈনিক সভয়ে ভাহার হস্ত তযাম-করিয়া পেছনে হাটিয়া 

আসিল ও বলিল-_ 

“এ কি? বিশ্বনীথজী 1” 

তানোজী। বিশ্বনাথজী ! 

২য় সৈ। দেখছ ন1 সর্দার ! মায়ের বুকে বিশ্বনাথজী 1 জয় বিশ্বনাথ 
কি জয়-_-বিশ্বনাথ কি জয়__) 

সৈন্যগণ। (নতজানু হইয়া ) মাঁমা-ক্ষমা কর!--- সর্দার! 

এখানে আর না_ফিরে চল- ফিরে চল-_ 

উপা। (শ্বগত ) ছুর্গা-_দুর্গা__মাগী খুব ভেন্কী খেলেছে যা হ'ক! 
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সৈশ্ুগণ প্রস্থানোগ্যত ও ঠিক সেই সময়ে মাধুরীর প্রবেশ 

মাধুরী। কোথায় পালাও সৈম্গণ__লু্ন কর__পাপিষ্ঠ উপানন্দের 

সর্বস্ব কেড়ে নাও, চারিদিকে আগুন জালিয়ে দাও, এই অদ্রালিকা চূর্ণ 
ক'রে একে শশ্তক্ষেত্রে পরিণত কর-_আর--আর--এ রমণীর উপর 

যথেচ্ছ অত্যাচার ক'রে সমাজের মেরুদণ্ড এ ভগ উপানন্দের ললাটে 

গাঢ় কলঙ্কের ছুরপনেয় সুস্পষ্ট চিহ্ন অঞ্ষিত কর। 

তানোজী। কে তুমি রমণী? 
মাধুরী। আমি যেই হই, এই অঙ্গুরীয় দেখিয়ে আমি তোমাদের 

আদেশ ক'রূছি__ | 

তানোজী। একি! এ যে পেশোয়ারের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীম্ন! এ 

তুমি কোথায় পেলে? 

মাধুরী । যেখানেই পাই, শোন সর্দার, এই অঙ্ুরীয় দেখিয়ে আমি 
তোমাদের আদেশ ক"র্ছি-_ আমি শুদ্ধ জানতে চাই আমার আদেশ 
পালিত হবে কি না? 

তানোজী । নিশ্চয় হবে, তুমি যেই হও এবং যে উপায়েই ও সাক্ষেতিক 
অঙ্গুরীয় সংগ্রহ ক'রে থাক, যতক্ষণ তোমার হস্তে মহান্ পেশোয়ারের 

মোহরাঞ্কিত এ অঙ্গুরীয় থাকবে ততক্ষণ প্রত্যেক মারাঠাবীর তোমার 

আদেশ ন্বয়ং পেশোয়ীর আদেশের মত অবনত মস্তকে পালন ক'রৃবে ! 

মাধুরী । তবে সৈম্তগণ, যেমন এ ছুরাত্ম! আমাদের বাড়ীঘর ভেঙ্গে 
চুরে চষে সেখানে শশ্তক্ষেত্র নিম্মীণ ক'রেছে__আমাদের পথের ভিক্ষুক 

রু'রেছে_-মুহূর্তে তোমরা ওর বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙ্গে ডলে 

সমভূমি ক'রে তাকে শশ্ক্ষেত্রে পরিণত কর--ওর যথাসর্ববন্ব লুণ্ঠন কর-__- 
আর--আর-_সর্দার! যেমন এ ভণ্ড উপানন্দ আমার মিথ্যা কলঙ্ক 
রটনা ক'রেছে__বিনা অপরাধে আমাদের সমাজচ্যুত ক'রেচে-_ওর 
সম্মুখে ওর স্ত্রীকে হত্যা কর__ 
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বেগে ভাঙ্গর পর্ডিতের প্রবেশ 

ভান্কর। খবরদার তানোজী, আর একপদ অগ্রসর হ'লে পুড়ে ছাই 

হয়ে যাবে। মা মাঁ আদেশ প্রত্যাহার কর__আদেশ প্রত্যাহার কর-_ 

নইলে, তোর প্রতিহিংসানলে যে একটা জাতির অস্তিত্ব_একটা জাতির 

ভবিষ্তৎ মুহূর্তে কয়েক মুষ্টি ভস্মে পরিণত হবে। 

মাধুবী। কেন আমি আদেশ প্রত্যাহার করব পণ্ডিতজী- নিষ্পাপ 

নিফলঙ্ক হয়েও এই রমণীর স্বামীর চক্রান্তে আমি জগতের চক্ষে ভ্রষ্টা_ 

সমাজে পতিতা ; এরই স্বামীর নিধ্যাতনে আমার ভ্রাতা নিরুদ্দিষ্ট, আমার 
পৈত্রিক ভিটা শস্ক্ষেত্রে পরিণত-*:আমি আশ্রয়হীনা পৃথের কুকুবী ! না_ 

না হবে না৯ আমি আদেশ প্রত্যাহার ক্বুব না-আমি যে সমাজের 

আবজ্জনা_কুলটাঁ ভরষ্টা! আমার হৃদয়ে দয়া নেই_ মায়া নেই__ 

অন্থকম্পা নেই__আছে শুধু বিশ্বগ্রাসী এক প্রতিহিংসার তীব্র অনল-_ 

প্রতিহিংসা প্রতিহিংসা !! 

ভাক্কর। আমার দিকে একবার তাকা দেখি মা-_এই শতথাহী 

বুকখানায় একবার হাত 1দয়ে দেখ, দেখি_দেখও কি ভীষণ নরকামি 
সেখানে জলছে-_কি প্রচণ্ড প্রলয়ের বঞ্ধা সেখানে বইছে। সুদূর কঙ্ধণ 
থেকে একট! বিরাট বাহিনী এই বাঙ্গলার শীমান্তে চালিয়ে নিয়ে 

এসেছি-নিয়তির মতো কঠোর হস্তে মাতৃজ্ঞানে রমণীর সম্মান অক্ষুণ্ 

রেখেছি-__আর তার প্রতিদানে এই বাঙ্গালার কাছে কি পেয়েছি জানিস! 

আমার কন্তা অপহৃতা_পবিত্র বংশ কলঙ্কিত ! 

মাধুরী । তবে কেন নিষেধ ক'রছ পণ্ডিতজী-__কেন আমার আদেশ 
প্রত্যাহার ক'রূতে করুণ মিনতি ক'র্ছ? উপদাহত একটা পিপীলিকাও 
আততায়ীকে দংশন ক'র্তে সমস্ত শক্তি নিয়ে ছুটে যায়, আর প্রগীড়িত 

আমরা-_কেন আমরা নীরবে এই বুকভাঙ্গা! অত্যাচার সঙ কা'র্ব ?) এস 
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পিতা, আজ পিতাপুত্রীতে মিলে এদের খণ সদ সমেত ফিরিয়ে দিয়ে যাই 
_সৈম্তগণ অগ্রসর হও-_ 

দৈম্তগণ অগ্রসর হইলেন 

উম1। ঠাকুর-_-ঠাকুর-_মহেশ্বর ! ও 

ভাস্কর । নানা ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও !.একি, একি! পৃথিবী 

কেপে উঠছে কেন? চারিদিকে উক্কাপাত-_চারিদিকে অগ্রিবৃষ্টি-_ 

মুহুমুহঃ ব্র্ধবনি-_এ যে প্রলয় গর্জন । মা, মা, এখনও ক্ষান্ত হ__এখনও 

ক্ষান্ত হ-_এ দেখ, জীগ্রত মহেশ্বরের রোষবহ্ছি মারাঠাজাতিকে ভম্ম 
করতে ছুটে আসছে-_মা_মাঁ রক্ষা কর্- রক্ষা কর_-( নতজান্ 

হইয়া) আমি তোর নারীত্বের_ মাতৃত্বের দ্বারে ভিথারী_যদি এ 
মারাঠাজাতিকে একদিন ভালবেসে থাকিস্--নিজ হাতে তাদের ধ্বংস 
করিস্ না-_ছত্রপতির জীবনব্যাপী সাধনাকে (একটা বিরাট ব্যর্থতাষ 
পধ্যবসিত করিস্ না) র্ট পাস তাং রি 4 

মাধুরী । বাবা- বাবা, তোমার মহত্বের সংস্পর্শে শ্তান আমায় 
ত্যাগ ক'রেছে।. আমায় তোমার পায়ের ধূলো দাও । ঠান্দি__আমায় 

ক্ষমা কর 

উমার পদতলে পড়িলেন। উমা তাহাকে-. 

বক্ষে তুলিয়া লইলেন€ 



তৃতীয় অস্ক 
প্রহ্থম্ম ুস্্য 

হীরাঝিল- কক্ষ 

বাদী বেশে মাধুরী 

মাধুরী। এই সেই হীরাঝিল_-যেখানে গৌরী আবদ্ধ। ঠাকুর" 
যেমন আমায় চালিয়ে নিয়ে এসেছ তেমনি হাত ধ'রে আমায় সফলতার 

কূলে পৌছে দাও--শত বিপদ-_শত বাধ! তুচ্ছ ক'রে আমি যেন 
গৌরীকে উদ্ধার ক'রূতে পারি। মারাঠা পণ্ডিত একট] বিরাট ব্যর্থতার 
হাত থেকে আমার জীবনটাকে রক্ষা করেছেন, পিতৃন্বেহে আমার 

এই ক্ষধার্ত হ্বদয়টাকে তৃপ্ত ক'রেছেন-ঠাকুর। আমায় শক্তি দাও, 

আমি তীর কন্যাকে উদ্ধার ক'রে তার মুখের সেই লুপ্ত হাসি আবার যেন 
ফিরিয়ে আন্তে পারি-_তুচ্ছ বাদী হ'লেও সে নারী-_-তাই নারীর 
মন্মব্যথায় তার প্রাণ কেঁদে উঠেছে_-তাই সে আমায় গৌরীর সন্ধান 
দিয়েছে__এই বাদীর পরিচ্ছদ পরিয়ে দিয়ে তার নাম ব্যবহারেরও 

অধিকার দিয়েছে । তার নামটী যেন কি বলেছিল ! কি সর্বনাশ ! এর 

মধো তুলে গেলেম। এখন উপায়? আর এত কটমটও এদের নাম! 

হ'য়েছে-_-মনে হয়েছে লুৎফা” । তার নাম বলে দিয়েছে লুখফ! ! 

লুফা-_না, এবার আর তুল্ছি না। এ প্রমোদ কক্ষে একতানে সহম্্ 

নূপুর বেজে উঠজ-_সবাই এখন প্রমোদে মত্ত হবে--লুৎ্ফা ত এই 
অবসরের কথাই ব'লে দিয়েছে । ঠাকুরের নাম নিয়ে লুৎফার নির্দেশ 

মত এইবার গৌরীর খোঁজে যাই । 
প্রস্থান 



৯৬ বঙ্গে ব্্গা তৃতীয় অঙ্ক 

বিপরীত দিক হতে মোহনলালের প্রবেশ 

মোহন । মাধুরীর শোচনীয় বীভৎস মৃত্যু-_-আমার এই লক্ষাহীন ব্যর্থ 
উদাস জীবন-__হ্তে পারে মারাঠারাই সকল অনর্থের কারণ। কিন্ত 

দেবতার নিশ্মীল্যের মত নিষ্ণলঙ্ক এ মাঁরাঠাবালিকাঁর কি অপরাধ ! মুহূর্তের 

একটা দুর্বলতা আমার জীবনের সাধন নিক্ষল ক'রে দিল! ব্যভিচারের 

ইন্ধন যোগাব বলে কি এতকাল প্রাণপণে শক্তির উপাসনা]! ক'রেছি। 

অবলার পলায়নদ্বার রোধ ক'রে আজ আমি দাড়িয়ে বিনিদ্র হ'য়ে তাকে 

পাহারা দিচ্ছি--আর তলব মত এই শিশিরসিক্ত শুভ্র শেফালিকাটীর 

নিশ্মল পবিভ্রতাকে কামাসক্ত প্রভুর লালসানলে আহুতি দেব! এই 
আমার বর্তমান কর্তব্য । চমত্কার! এই সার! ছুনিয়ায় যার কোন 

আকর্ষণ নেই কোন আশক্তি নেই-বুঝতে পার্ছি না, কোন্ মহা 

আকর্ষণের টানে আজও এই দ্বণ্য বৃত্তিকে যেচে বেছে বরণ করে নিয়েছ । 

এত বড় একটা ভুলও মানুষের হয়! 

হ্ি্ডীম্স ভুস্থ্য . 

হীরাঝিল-_কক্ষ 
1 

নতজানু হইয়া গৌরী গীত গাহিতেছে 
দুঃখ দেছ যন্দ, তাহে নাহি ক্ষতি 

ছুখ সহিবারে দেহ শকতি। 

তোমার দান এ কারা যদি, 

আমি চাহি না লভিতে মুকতি ॥ 

তোমার করুণ। দিখিল জগতে, 

কৌন্ পথে চলে কে পীরে বলিতে, 

কোমল কঠিন মুরতি। 



দ্বিতীয় দৃশ্য বঙ্গে ব্গা ৯৭ 

পাও দেল? রা 
«মাধুরীর প্রবেশ 

মাধুরী। পৃথিবী পবিত্র হ'ল 
গৌরী । কে? 

মাধুরী । ,ছুরদৃষ্ট আমার যে এই পবিভ্রতার ছবি প্রাণ ভরে 

দেখ বারও অবকাশ নেই ?) গৌরী ! আমার চিনতে পারছ না বোন ? 

গৌরী । এা তুমি-_আমার দিদি! এখানে! এ বেশে। একি 
স্বপ্ন না সত্য ! 

মাধুরী। স্বপ্ন নয় বোন-__সত্যই আমি। 
গৌরী । তবে কি তুমিও আমারই মত__ 
মাধুবী। না বোন আমি বন্দিনী নই । আমি এসেছি তোমায় উদ্ধার 

করৃতে, তাই আমার এই বাদীর বেশ । 
গৌরী । তুমি কি ক'রে জানলে দিদি যে আমি বন্দিনী ? 
মাধুরী । বাবার কাছে শুনেছি। : 

গৌরী । এটা! বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল? কোথায় 
দেখা হ'ল-_কেমন আছেন তিনি-_আমার জন্য-_ 

মাধুরী । পায়ের শব না? . গৌরী ! আর মুহুর্ত বিলম্ব কর না 
নিঃশব্দে আমার সঙ্গে এস। 

উভয়ে প্রস্থানোগ্ভতা ও সম্মুখ হইতে মোহনলালের প্রবেশ 

মোহন। কে তুমি নারী-_এ বন্দিনীকে নিয়ে পলায়ন ক'রছ। 
গোৌরী। ( জনাস্তিকে ) দিদি, এখন উপায়! আমি ত মরেছি 

তুমি কেন ষেচে এ বিপদকে আলিঙ্গন ক'বূলে ! 
মাধুরী । আমর জন্য আমি কোন চিন্তা করি না, কিন্ত তোকে 

'যে--ওঃ সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল! 
৭ 



৯৮ বঙ্গে ৰগা তৃতীয় অন্ধ 

মোহন। কর্তব্যের অন্ধরোধে আমায় তোমাদের সাহাজাদার নিকট 

নিয়ে যেতে ভবে। - 

মাধুরী । কেন? 

মোহন । বলেছি ত কর্তবোর অনুরোধে । 

মাধুরী । সাহাজাপার নিকট নিয়ে গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে 

একবার ভেবেছেন কি? ধন্ম লুষ্তিত হবে মধ্যাদা ক্ষুগ্ন হবে__একটা 

জন্ম ব্যর্থ হবে-_অথচ আমরা অসহায়া_অনাথ! কোন দোষে দোষী 

নই । ভদ্র! কি আপনার কর্তব্য ? (আর্তকে, বিপন্নকে, অসহায়কে 

রক্ষা করা__ন।, তাদের পীড়কের হাতে__পিশাচের হাতে__দস্থ্যর কবলে 

তুলে দেওয়া; কি আপনার কর্তব্য বীর?) নারীর মধ্যাদা, নারীর 
ধন্ম, নারীর নারীত্ব রক্ষা করা_না, তাঁকে কামান্ধের কাম্যজ্ঞে আনৃতি 

দেওয়া? /বলুন, কি আপনার কর্তব্য ? 

মোহন । (স্বগত ) বুকের মাঝে এ কি ঝড়-_এ কি তরঙ্গ । কি 

আমার কত্তবা । 

মাধুরী । নীরব রইলেন! বুঝেছি বিবেক বিদ্রোহী হয়ে আপনার 
বুকের ভিতরে জেগে ঝসেছে। তবে ভদ্র-_ আমাদের পথ ছেড়ে দ্রিন__ 

ভগবান আপনণার মঙ্গল কর্বেন। 

মোহন। (্বগত )/স্বজাতি, সমাজ, স্বজন-_-এ প্রাণের গৃঢ়-মন্ম- 

বাথা কারও বুকে, ত একটুও বাজে নি-পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে 

আমার ম্ষুধিত বদনে এক মুষ্টি ভন্ম পুরে দিয়ে স্বণিত কুকুরের মত আমায় 

পদাঘাত করে তার! তাড়িয়ে দিয়েছিল-_ আবার) এই সিরাজ তান 

করুণার কোলে আমায় আশ্রয় দিয়েছে, (আমার কাতর অশ্রজলের মর 
। বুঝেছে-_-এই বুকের বেদনার শিহরণ তার বুকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে 
কেউযা দেয়নি--একদিন তার কাছে তাই পেয়েছি । আষি বণীটা-সিরাজের 

নিকট আমি জীবনে মরণে খণী। আমার কর্তব্য, অন্ধের মত (অনত্রমুগ্ধের 



দ্বিতীর দৃশ্ঠ বঙ্গে বগা ৯৪ 

মত--ব্যক্তিত্ব বিসঙ্জন দিয়ে তার আদেশ পালন করা প্রকাশে ) 
চ'লে এস নারী- 

মাধুবী। একি ঝ্ল্ছেন আপনি? এই কি আপনার বিবেকের 

প্রেরণা? 

মোহন । হ্যা নারী, এই আমার বিবেকের প্রেনুণা। 

মাধুরী । মিথা! কথা__এ শয়তানের মন্্রণা। যে ভারতে এক 

দিন লাঞ্ছিতা- মন্মপীড়িতা- উপেক্ষিতা_-অপভায়। নতীর রক্ষার্থে স্বয়ং 

ভগব্নকে ছুটে আদতে হ'য়েছিল_-ঘে ভারতে সতীর একফৌটা তণ্চ 

অশ্রর জন্য, এমন এক একট! প্রলষ সংঘটিত হ'য়েছে, যার সংঘাতে লক্ষ 

লক্ষ মুকুট চূর্ণ হয়ে গেছে_-যে ভারতে রমণীর মব্যাদা রক্ষা কর্তে 

চির-বৈরী সব, হিংস| দ্েষ বিরোধ বিস্মত হ'য়ে গলাগলি ধ'রে এক 

পতাকার মূলে দাড়িয়ে পাপের সঙ্গে লড়েছে-দৃপ্তশির উন্নত ক'রে 

হাসতে হাসতে অক্রান বদনে মরণকে আলিঙ্গন ক'রে অমর হয়েছে--যে 

নিঃস্ব ভারত আজ তার গৌরবের যা কিছু সমস্ত অতীতের বুকে বিসঙ্জন 
দিয়ে শুধু সতীর মহিমার পতাকা উড়িয়ে সতীর মহিমার ,ডঙ্কা বাজিয়ে 
আজও জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'র্ছে-__জগতের মাঝে তার অস্তিত্ব, তার 

শ্রেচত্ব অক্ষ রেখেছে-_তুমি নাঁতুমি নাসেই ভারতবাসী ? ভদ্র 
ভদ্র। ভারতে দ্াড়িয়ে-__ভারতের বুকে জন্মে ভারতের জলে বাতাসে 

ফলে ফুলে বদ্ধিত হয়ে তোমার বিবেক কি ক'রে এত কলুবিত হবে আজ১৯ 

ঘতুমি-একি! কে-_কে-_কে তুমি? 
মোহন। এটা! কে-__কে তুমি? কে তুমি? ভগবান--ভগবান ! 

যদি স্বপ্ন হয়, এ স্বপ্ন যেন আমার আর না ভাঙ্গে | বল-_বল, তুমি কে? 

মাধুরী । আমি মাধুরী। তুমি_ তুমি 
মোহন। মাধুরী! মাধুরী! কোন্ মাধুরী তুমি? কার ভর্্ী 
? কোথায় নিবাস তোমার? 
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মাধুরী । তবে কি--তবে কি ঘা ভেবেছি তাই! দাদা_দাদা__ 
মোহন । নানা এ স্বপ্র-সে ম'রে গেছে-সে আর নেই। 

মাধুরী । না' দাদা স্বপ্ন নয়__সত্যই আমি_তোমার অভাগিনী 
ভগ্রী মাধুরী । 

মোহন। তবে-_-তবে_ 

মাধুরী । বেঁচে আছি, এখনও বেঁচে আছি-- 

মোহন । বেঁচে আছিস! কেমন ক'রে বেঁচে আছিস্-_কেমন কবে 

ফিরে এলি % বণ্- বল্ মাধুবী__ 
মাধুরী। দাদা, যাকে আমি এই নরক থেকে উদ্ধার করতে যেচে 

এই সর্পের বিবরে প্রবেশ ক'রেছি--এই দ্রেবী এবং এর দ্রেবতা পিতা 

আমাকে সে পাপিষ্টের কবল থেকে উদ্ধার করেন। শুদ্ধ তাই নয় দাঁদা, 

পণ্তিতজী ন্বয়ং রক্ষী হ'য়ে আমায় বাড়ী পৌছে দেন। 
মৌহন। এযা_ 

মাধুবী। আমায় বীরগ্রামে রেখে আস্তে তিনি শিবির ত্যাগ 
করেছিলেন, সেই অবসরে নবাবী ফৌজ আমার ভগ্রীকে ধ'রে এনেছে । 

মোহন। মাধুরী__মাধুরী-_-এ কি শোনালি ! এক কথায় এ ঈপ্সিত 
মিলনের সমস্ত আনন্দ মুহ্র্তে চর্ণ ক'রে দিলি! নবাবী-ফৌজ উপলক্ষে 
মাত, আমিই যে তোঁব রক্ষাকত্রীকে বলি দিতে বেঁধে এনেছি। 

মাধুরী। এযে অসম্ভব দাদা__অন্যে না জান্তক, আমি ত তোমায় 

বেশ জানি! . 

মোহন । (প্রতারিত হ/য়েছ-_লেই পিকের (থ্যা সংবাদে 
আমায় প্রতারিত করেছে১-আমায় তুল বুঝিয়েছে। (মাধুরী, মাধুরী, 

আমি কি করেছি-কি ক'রেছি-মারাঠা পণ্ডিত আমার ভগ্মীকে 
ুর্বব তদের কবল থেকে রক্ষা ক'রে গৃহে রেখে এসেছেন, আর আমি ভাব 

কন্যাকে তাঁর বুক থেকে ছিনিয়ে এনেছি--তিনি আমার বংশের পবিত্রতা 
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রক্ষা করেছেন, আর আমি তার পবিত্র বংশ কলঙ্কিত ক'রেছি। খুৰ 
প্রতিদান দিয়েছি__খুব কৃতজ্ঞত1 দেখিয়েছি! [জলে যাচ্ছে__অন্গুতাপের 
তুষানলে বুকখান। জলে পুড়ে যাচ্ছে! অসহা-অসহা ! আমি কি ক'বেছি 

-কি ক'রেছি--ও হো হোঃ-_ 

গবাক্ষ পথে মেহেদী 

মেহেদী । ওঃ বাবা-এর ভিতর এত? এইবার পেয়েছি তোমায় 

সোনারচাদ ! আমার সঙ্গে লাগা-আমার নামে সাহাজাদার কাছে বিশট। 

সেকারেত না করে জলগ্রহণ কর না__এইবার দেখ।চ্ছি মজ1! 

শন] 
মোহন। গ্বোধুরীট মাধুরী, কেন ফিরে এলি--আমায় এ যম ন্্রণা ১ 

দিতে কেন তুই বেঁচে এলি!) এর চেয়ে যে তোর মৃত্যু ছিল ভাল! 

নিজের বুকে আমি নিজে কুঠার হেনেছি-_ও হোঃ হোঃ__.১ 
_ গৌরী । দাদা-_ দাদা ! কেন দিদিকে তিরস্কার করছ? সে তোমাকে 

কত ভালবাসে-_-তোমার জন্য কত বেঁদেছে__হারাণ মাণিক ফিরে 

পেক্পেছ-_-তাঁকে বুকে তুলে নাও দাঁদা ! 

মাধুরী । দাদ, যা হব!র হয়ে গেছে, এখন স্বর আমাদের নিয়ে 

এখান থেকে চল। 

মোহন। রজব! নীরব রইলে কেন--আমার এ বুকখানা এক 

আঘাতে চূর্ণ ক'রে দাও ! (ওঃ কি করেচি_-কি করেচি। ১) 
মাধুবী। চৃল দাদা, সত্বর চল। 
মোহন । এই দোরগোড়ায় সিরাজ যে লোহার চেয়ে শক্ত বাধনে 

আমায় বেধেছে__আমি কেমন করে যাব মাধুরী ! 

মাধুরী । বিলম্বে হয় ত সর্বনাশ হবে_ সত্বর চল দাদ] । 

হাত ধরিল 

.দমাহন ৷ একি ! দৃঢ়তা গলে যাচ্ছে- কর্তব্য ভেসে যাচ্ছে-_হীত পা 
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অসাড় হয়ে আস্ছে-না- নাঁধেতে পার্ব না। আমায় প্রহরী 
রেখেছে__বিশ্বাসঘাতকতা! করব না_উপকারের কথা বিস্মৃত হবু নস 
কর্তব্য ভূলব নাঁ-তা হবে না_-যেতে দেব নাঁ_ 

দরজা ধরিল 

মাধুরী । দাদা, তুমি কি পাগল হ'লে 

মোহন । পাগল হওয়াও যে ছিল ভাল-_তাঁ হলেও ত তোমীছের 

ছেড়ে দিতে পার্তেম ! দয়ামর, আমায় পাগল ক'রে দাঁও-_-এক 

মুহর্তের ভন্য পাগল ক'রে দা আমার ইহকাঁল পরকাল সব নীও-- 

আমায় পাগল করে দাও-'? ৮1৮১৭? 

মাধুরী । দাদা, তবে কি-তুমি যাবে না? 
মোহন । না। 

মাধুরী । তবে আমাদের পথ ছেডে দাঁও__ 

মোহন। আমি যে প্রহবী-বিশ্বাসঘাতকতা কর্ব না 

কথনই না। / 

মীধুরী। তবে তোমার ভগ্রীর ধর্শ্ম লুষ্ঠিত হ'ক, আর তুমি তাই 

ঈাড়িয়ে দেখ। ও 

মৌহন | উপায় নেই-উপায় নেই- প্রায়শ্চিত্ত _মহাপাপের কঠোর 

প্রায়শ্চিত্ত ! 

গৌরী। কি হবে দিদি! 
মাধুরী । দাদা, আমায় না ছাড়, গৌরীকে ছেড়ে দাও-_ 

মোহন। কা'কেও ছাডব নাঁহবে না__হবে না_দেব না 
মাধুরী । তোমার পায়ে পড়ি দাদা_দাদা, আমি তোমার সেই 

ছোটবোন, সেই পিতৃমাতৃহীনা আদরের মাধুরী-_মুখের গ্রাস যার ঘুখে 
অশ্লানবদনে হাসতে হাসতে তুলে ধ'রেছ। দয়! কর- দয়া কর দাদা_ 

মোহন। কর্তব্য ভেলে যাচ্ছে-ন্েেহের বন্তায় সব ভাসিয়ে নিয়ে 

না 
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যাচ্চে- আর পারি না 1? ওরে, কে কোথায় আছিস, সত্বর সাহাজাদাকে 

সংবাদ দেসত্বর সংবাদ দে--বল্, যে প্রহরী মোহনলাল বন্দীদের মুক্ত 
করে দিচ্ছে-_সংবাদ দে--সাহাজাদাকে সংবাদ দে--) 

মাধুরী ঢুটিয়। গিয়। মোহনলালের মুখ চাপিয়! ধার 

মাধুরী । কর কি--কর কি দাদা- 

তমাহন | সাহাজাদা -সাহাজাদা, স্বর এস_ আর ধারে সাখতে 

পারছি না-7পাঁলিয়ে যাচ্ছে_-পালিয়ে যাচ্ছে__ 

মাধুরী । তবে তুমি তোমার করন্তবা কর, আমিও আমান কর্তব্য 
করি। আয় গৌরী, তোকে নিয়ে জোব করে আমি বেরিয়ে যাই__ 

মোহন। গেল--চলে গেল- ছুটে এস সাহাজাদা__ছুটে এন। 

আমার হাত পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে, আর রাখতে পারছি নাঁ্টিছুটে 
এস_-ছুটে এস. 

মীধ্রী €জার-ক্ুরিতে লাগিল । ঠিক সেই সময়ে মেছেঘধী ৩ সিরাজের প্রবেশ 

সিরাজ। মোহনলাল; আর ভয় নেই--এই এসেছি গামি__ 

কোথায় পালাবে বন্দিমী-- ্ 
মোহন। এসেছেন- সাহাজাদা এসেছেন। এই দেখুন, কর্তব্য 

ক'রেছি-কর্তব্য করেছি) এই রমণী বন্দিনীকে নিয়ে পালিয়ে 
যাচ্ছিল__কাঁকেও ছাঁড়িনি, ঠিক কর্তব্য করেছি, ন্সেহের দিকে চাই নি 

__বুক পাষাণ ক'রে ধ'রে রেখেছি__পায় ধরে কেদেছে-*পর্বতের মত 

অটল হ"য়েন৯বধির হয়ে কর্তব্য ক'রেছি--বন্দিনীকে পাহারা দিয়েছি-_ 

প্রাণান্তেও ছাড়ি নি। | 
সিরবাজ। মোহনলাল--মোহনলাল-_ তুমি কাপছ কেন? স্থির 

হও-_ 
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মোহন। কাপছি। কই না, আমি ত কাপছি না। পৃথিবী 
কাপছে-ক্ষু মুদে কাপছে আকাশ কাঁপছে_ বাতাস কাঁপ ছে-- 
বিশবতরঙ্মা্ড কাপ ছে-শুধু স্থির অটল/আমি, একটু কাপি নি-(একটু টলি 
নি--একটু নড়ি নি কর্তব্য ক'রেছিনীকর্তবা ক'রেছি__বন্দিনীদের 
আটুকে রেখেছি । 

সিরাজ। মোহনলাল। সাবাস্ ভাই! স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি কর 
দেবতারা-_-পুষ্পবৃষ্টির এর চেয়ে যোগ্য অবসর আর হবেনা। 
মোহনলাল--মোহনলাল- 

মোহন। সাহাজাদা_ 

সিরাজ। এ কি নৃতন আলো দেখালে-_-এ কি নৃতন দৃষ্টি দিলে! 
জানি না কি দিয়ে তোমায় পুরস্কৃত কর্ব-_কি দিয়ে তোমায় পূজা কর্ব__ 

মোহন। ( নতজানু হইয়1) আমি সাহাঁজাদার গোলামের গোলাম-_ 
সিরাজ। যাও মোহনলাল, শ্রাস্ত তৃমি, ভগ্মীদের নিয়ে গৃহে গিয়ে 

বিআাম কর গে”! 

মোহন | এরা তবে (পদতলে পড়িয়া) সাহাজাদা !__( আর 
বলিতে পাবিল না-_কাদিয়া ফেলিল ) 

সিরাজ। আর]আজ থেকে চিরবন্দী তুমি মৌহনলাল-_ 

; মেহেদী। সাহাজাদার জয় হোক__ 

মোহনলালকে বন্দী করিতে গেল 

সিরাজ। খবরুদার কমবক্ত! নেকাল আভি-_ 
মর হতাশব্যপ্রক মুখভ্সী করিয়। মেহেদীর প্রস্থান 

মোহনলাল, আজ থেকে সিরাজের বাহুপাশে আবদ্ধ তুমি] 

মোহনলালকে আলিঙ্গন করিলেন ূ 

নভসীদের নিয়ে এইবার গৃহে যাও) 
»1স্কলে। সাহাজাদার জয় হোক! প্রস্থান 



দ্বিতীয় দৃশ্য বঙ্গে বগা ১০৫ 

সিরাজ। এত মিষ্ট এদের এই জয়গান! দীর্ঘশ্বাস__আর্তনাদ-_ 

অভিশাপ, আর এই জয়গান ! কি একটা ভুলের নদীতে পাল তুলে বেয়ে 

চ'লেছি এতদিন ! 

ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থানোগ্যত ও পশ্চাদিক হইতে লুৎফাউন্লিসার প্রবেশ 

লুৎ্ফা। সাহাজাদা ! 

সিবাজ। কে? লুৎফা! কিচাই? 

লুংফা। তিরস্কার বা পুরস্কার, যার ঘ| প্রাপ্য সবাই পেয়ে গেল__ 

আমি কেন বঞ্চিত থাকব সাভাজ।দ1 ? 

সিরাজ। কি তোমার প্রাপ্য লুৎ্ফাঁ! তিরস্কার না পুরস্কার ? 

লুৎফাঁ। অপরাধিনী আমি, আমার তিরস্কার । 

সিরবাজ। কি অপরাধ করেছ লুৎফা ? 

লুৎফা। তবে অভয় দিন সাহাজাদ] । 

সিরাজ । উত্তম নির্ভয়ে বল। 

লুফা। সাহাজাদা, আমি মৌহনলালের ভন্নীকে মারাঠা-বালিকার, 

সন্ধন বলে দিয়েছি । 

সিরাজ । বীদী। 

লুংফা। ব্যস্ত হবেন না সাহাজাদা, আরও আছে; তাকে এই 

হীরাঝিলে প্রবেশের কৌশল ঝলে দিয়েছি_-আর-_ 
সিরাজ । আরও আছে? 

লুৎফা। আর মারাঠা-বালিকার উদ্ধারপাধনে বিশেষ সাহায্য হবে 

মনে ক'রে তাকে আমার পরিচ্ছদটি দিয়েছি। 

সিরাজ। তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রেছ। 

লুৎফা। শাস্তি দিন সাহাজাদা। 

সিরাজ। এত কপট তুমি! তুমি না আমায় ভালবাস! এই কি 

তোমার প্রেম! 



১০৬ বঙ্গে বগা তৃতীয় অন্ক 

লুৎ্ফা। আমি অপরাধিনী, শান্তি দিন। 

সিরাজ । নাঁ_নাঁ_আমার ভ্রম হয়েছে । তুমি যে রম্ণী-_-এর চেয়ে 

বেশী তোমার নিকট আশা করাই আমার মূর্খতা । 

লুৎ্ফা। তবে শোন পাহাজাদা; এ কথা প্রকাশ কর্বার আমার 
ইচ্ছ। ছিল না, আজ তোমার তীব্র পরিহাস আমার মন্মে বিধে আমায় 

উদ্ভ্রান্ত ক'রে দিয়েছে । সাঁভাজাদা। রমণীর প্রেম_-য? নরকে নন্দন 

প্রতিষ্টা করে, রমণীর প্রেম-_য| মরুভূমে ধার উৎস ছুটিয়ে দেয়, রমণীব 

প্রেম ফা মৃতদেহে প্রাণ প্রতিঙগা করে_তা। ততোমার উপহাসের জিনিস 
নয়। এই রমণীর প্রেমকেই আশ্রয় করে পুরুষের আবিলতা টুটে যায়, 

 কম্মের সাডা জেগে উঠে এই রমণীর প্রেমকেই কেন্দ্র ক'রে পুরুষের 

ধম্মজীবন গড়ে উঠে। সাহাজাদা, আমি তোমায় ভাঁলবাদি-_সত্য 
ভালবাসি_ সমস্ত প্রাণ দিয়ে আপনহার। হয়ে ভালবাসি । যদিও এ প্রেম- 

প্রবাহে ঝড নেই-_তুফান নেই-_বন্য| নেই_-কোলীহল নেই__কলরব নেই 
_-যদিও এ প্রেম-প্রবাহ অন্তঃসলিলা ফন্তুর মত নীরবে আপনার পথ বেয়ে 
ছুটে চলেছে__তথাপি--তথাঁপি সাহাঁজাদা, বড় স্বচ্ছ-বড় পবিভ্রব_বড় 
শিশ্মল এ। মিষ্টভাষী স্বার্থান্বেষী চাটুকারদের কুমন্ত্রণায় চালিত হয়ে তুমি 
'দ্রিন দিন নরকের পথে ছুটে চলেছ-_-এক স্তর থেকে অন্ত) স্তরে সবেগে 
নেমে যাচ্ছ এমন কোমল, এমন উদার, এমন মহৎ হ্বদয় তোমার অথচ 

আজ তুমি তোমার প্ররুতিপুপ্ধের চক্ষে বিভীষিকার মত ভীতিপ্রদ হয়ে 
দাঁড়িয়েছ--তোমার উজ্জল ভবিষ্যতের বক্ষে একখানা ক্ষ যবনিকা 

স্বেচ্ছায় টেনে দিচ্ছ _সাহাজাদা;_সাহাজাদা ! আমি তোমার 
ভালবাসি__বড় ভালবাসি-_আমি ত চুপ ক'রে থাকৃতে পারি না তুমি 

ধসের বুকে লাফিয়ে পড়বে--আমি কেমন ক'রে তা 1 তাকিয়ে দেখব দেখব। 
(তাই আজ জীবন পণ করে তোমার স্থৃতিস্তস্ত থেকে একখানা কপ্রসতর 
সরিয়ে ফেলবাঁর প্রয়াস পেয়েছি। 8 



দ্বিতীয় দৃশ্য বঙ্গেবা ১০৭ 

সিরাজ। বাঃ__বা$ _লুফা__বাঃ বুকথানা ভরে গেল__প্রাণট।! 
আনন্দে উদাস হ'য়ে এ দূর নীলিমার গাড় বক্ষে ছুটে চলেছে-__খোদা, : 

খোদা । সিরাজের পরিণাম কোথায় তা তুমিই জান- কিন্ত দয্াময়, : 

যদি তাকে মরণ দাও, তবে এই বীণার ঝঙ্কারের মাঝে দিও__-পে হাসতে 

হাসতে মরণকে আলিঙ্গন ক'রবে। লুৎ্ফা_ 

লু্ফা। জনাব-_ 

সিরাজ। প্রিরতমে ! 
লু্ফা। আমি অপরাধিনী সাহাজাদা-_ 

সিরাজ। আছে_ঠিক স্মরণ আছে_ঠিক শান্তি দেব। কাছে 
এম, কাছে এস প্রিরে_ভাতি পর, মুখ তোল, চোখে চোখে চাও, ব 

ভার নিলে? 

লুৎফা। কিসের ভার সাহাজাদা ! 
সিরাজ । “কিসের ভার! এই চঞ্চল অনভিজ্ঞ নাবিক তোমাকে 

ফবতারা ক'রে তার জীবনের তরী ভাসিয়ে দ্িল-__পদে পদে তার ভ্রম হবে 

_ প্রতি পদক্ষেপে তার পদন্খলন হবে, তাকে তুমি চাপিয়ে নিয়ে যেন্ড) 
কুলে তুলে দিও, দিও প্রিয় তমে-_ 

লুৎফ|। ' বাদী কি এ গুরুভার বইতে পারবে সাহাজাদা? - 

পিরাজ। কেবাদী? তুমি? না,না_ তুমি ত বাদী নও, আজ 

থেকে ভূমি সিরাজের জীবনের ঞ্রুব্তারা, সিরাচ্ছের প্রাণ-আলোঁকরা 

জীবন-সঙ্গিনী-_-নাঁ_না_এ যে দেই কালনাগিনী ফৈজীর জাত, চির- 

অবিশ্বাদিনী। যাঁও নাবী-__চ”লে যাও! 

[লুৎফা। খোদা, খোদা! কেন একবার এই আলোকের উচ্ছাস 
দেখালে, অন্ধকারকে কেন গাঢ়তর ক'রে দিলে । | 

প্রস্থান 

সিরাজ। মুহূর্তের দুর্বলতায় কি একটা ভুল ক'রৃছিলেম ! . যাঁকৃ। 



১০৮ বঙ্গে ব্গা তৃতীয় অস্ক 

বেগে জনৈক মুসলমান সৈনিকের প্রবেশ 

কে? কিচাও? 

সৈনিক। সাহাজাদা সর্বনাশ । বগীরা রাজধানীতে ঢুকেছে__ 
জগ২ শ্ঠের গদী লুঠ করেছে, মুশিদাবাদে হাহাকার উঠেছে 

সিরাজ। সেকি! মিরজাফর কি ক্ব্ছে? 

সৈনিক। তাকে সংবাদ দিয়েছি, কিন্তু তিনি প্রতিকারের কোন 

উপায় ক'রূলেন না। 

সিরাজ । বটে। আমার অশ্ব-_ 
বেশে প্রস্থান । সৈনিক পশ্চাৎ্বন্তী হইল 

ভউভী ভুস্ঠ্য 

মুশিদাবাদ__মিরজাফরের গৃহকক্ষ 

মিরজাফর মস্তপান করিতেছেন। নর্তকীগণ নৃত্যগীতে 

তাহার মনোরঞ্জন করিতেছে 

নূর্তকীগণের গীত 

আমর বস্রাই ক'টি গুল। 

আরব সাগর হইতে ভাপসিয়া- 

ভারতে পেয়েছি কুল ॥ 

মোদের রূপের ঠমকে বিজলী চমকে, 

হেরি লম্িত বেণী ফণিনী ধমকে ; 

শুনি ভান লহরী, চমকে শিহরি, 

পাপিয়া, বুলবুল ॥ 

মোদের মদিরা-জডিত ঈক্ষণে 

মধুর দৃপুর-শিবাণে 
প্রেম নির্বঝর--ঝরে ঝর ঝর 

প্রেমিকের প্রাণাকুল ॥ 



তৃতীয় দৃশ্য বঙ্গে ব্গী ১০৯ 

দূতের প্রবেশ 

মিরজাফর। কে? কিচাও? 

দূত। এই সাহাজাদার পত্র। 
পত্রদান ও দতর প্রস্থান 

মিরজাফর। তোমর! সব কঙ্গান্তরে যাও। 

চারার ননুকাগণের প্রস্থান 

এত স্পদ্ধা এই বালকের! মারাঠারা জগ শেঠের গদী লুগন করেছে 

_-আমি তাদের প্রতিরোধ ক'র্বার কোন চেষ্টা কৰি নি--তাই আমার 
নিকট কৈকিয়ৎ চেয়েছে-_-আর আগামী কল্য দ্িপ্রহবের পূর্বের কৈকিয়ৎ 

দাখিল না ক'রুলে প্রকাশ্য দরবারে আমার বিচার করবে ন'লে 

শাসিয়েছে। এত দন্ত। আমার কাধ্যের জন্তা কৈকিঘ়ৎ__প্রকা শ্য 

দরবারে আমার বিচার " অসহা--অসহ্ 1 

অতি সন্তর্পণে গোলাম হোসেনের প্রবেশ 

€কঁ কে? 

গোলাম। আস্তে কথ বলুন, আমি গোলাম হোসেন। 

মিরজাফর। গোলাম হোসেন! ভূমি! এখানে-আমার গৃহে 

এ ভাবে। 

গোলাম । প্রয়োজন আছে। এ কক্ষ নিজ্জন ত? 

মিরজাফর। এ কি গোলাম হোসেন_-তুমি অমন ভীতিবিহ্বল দুটি 
নিক্ষেপ করছ কেন? ূ 

গোলাম । কেন! প্রতিপদক্ষেপে সিরাজের অন্ুচরেরা আমার 
অন্ুদরণ ক'বূছে। ক্ষুধার্ত শার্দ'লের মত তারা আমার শোণিত সন্ধানে 

ছুটে বেড়াচ্ছে, রজনীর অন্ধকারে গা ঢেকে চ'লে এসেছি-হাওয়ার শবে 

চমকে উঠেছি--পাঁতাটা নড়তে কেঁপে উঠেছি-_এষে কি যাতনা তা 

আপনি বুঝ বেন না 2 



১১০ বঙ্গে বগা তৃতীয় অঙ্ক 

মিরজাফর। তুমি ত মারাঠাদের আশ্রয়ে ছিলে। চ'লে এলে 
কেন? 

গোলাম । আমায় তারা অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে । 

মিরজাফব | তাড়িয়ে দিয়েছে! কেন-_ কেন ? 

গোৌলাম। শুনবেন তবে খাঁসাহেব, সে অত্যাচারের কথা । আমিই 

সন্ধান দিয়ে-_-আমিই অগ্রণী হ'য়ে জগৎ শেঠের কুঠি লুঠ করিয়ে তাঁদের 
হাতে ছু,কোটি মুদ্রা তুলে ধিলেম_ আর পুরস্কার বলে তারা আমাকে 

তা হ'তে এক কপদ্দকও দিল নাঁ_অদ্দাংশ দাবী করেছিলেম ব'লে 

ভাস্কর পণ্ডিত আমায় স্বজাতিদ্রোহী ব'লে পদাঘাতে দুর ক'রে দিল। 

মির। সেকি! 

গোলাম । খালাহেব, সে কথা ম্ম্ণ ক'রলেও আমার প্রতি লোমকুপে 

বিছাৎ স্করিত হয়। এ অপমানের প্রতিশে!ধ নিতে না পারলে আমি 

উন্মাদ হব। (সহসা মিরজাফবের পদতলে পড়িয়া) আপনি আমায় 

আর দিন খীসাহেব- সিরাজের খঙ্জা থেকে আমীয় রক্ষ। করুন । 

মির। (স্বগত ) সিরাজকে আমি ভাল জানি । কৈফিয়ৎ না দিলে 

মে আমায় সহজে ছাড়বে না__এ সময় এই গোলাম হোসেন আমার 

অনেক কাজে লাগবে । (শ্রকাশ্তে ) উত্তম, গোলাম হোসেন, তোমার 

কোন চিন্তা নেই, আমি তোমাকে আশ্রয় দ্িচ্ছি। 

গোলাম । আপনাকে অসংখা ধন্যবাদ, কিস্ত-_ 

মির। আবার কিন্ত কি? 

গোলাম। যদি সিরাজের অন্ুচরেরা এখানেও আমাকে আক্রমণ 

করে-- 

মির। তার জন্ত চিন্ত! নেই । এই পত্র দেখ. 

গোলাম। এ কি! আপনার নিকট কৈফিয়ৎ চেয়েছে। কি 

অসীম সাহন! * 
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মির। শুদ্ধতাই নয় গোলাম হোসেন, শেষ পথ্যস্ত পড়ে দেখ, 

কৈফিয়ৎ না দিলে প্রকাশ্য দরবারে আমার বিচার ক'র্বে বলে ভয় 
দেখিয়েছে। 

গোলাম । তাই ত। কিস্পদ্ধ।। তারপর খাসাহেব_কি কবৃবেন? 

মির। এখনও কিছু স্থির করি নি-- 

গোলাম । শ্বন্ুন খাসাহেব, আপনার আমার একই স্বার্থ _একই 

উদ্দেশ্য । উভয়েই পিরাজের নিধন চাই | নবাব আপিবদ্দি উড়িল্যায-_ 

সৈন্ত সব আপনার অন্গত--আপনি সিপাহশালার, আপনার হাত 

থেকেই তারা তাদের বেতন পায় । এই চমৎকার সুযোগ-আহ্ণ 

কাল প্রত্যুষেই আমর। ছুর্গ আক্রমণ করি। আপনার নিকট কৈফিরং 

চেয়েছে, কামানের জলন্ত গোলায় কৈফিয২ দিন খাসাহেব। তারপর 

প্রভাতের বিহগকাকলির সঙ্গে এ বার্গালান মস্নদ আপনার গুণগ'ন 

ক'রে উঠবে__মাশিও মুক্তির নিশ্বাস ফেলে মাথা খাড়া ক'রে বালাক্ণকে 

অভিবাদন কণর্র 1১ 
মির। তাই ত-_ 

গোলাম। ভাববার কিছুই নেই খাপাহেব। (পিরাজকে আপনি 

বেশ চেনেন । বালকের লাস্কনা থেকে যদি নিজেকে রক্ষা ক'রতে চান, 

তবে সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ ক'রে কাধ্যক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ন। তারপর 

মারাঠাশিবিরে আমি সংবাদ পেয়েছি যে নবাব আলিবদ্দি উড়িষ্যা-নিঘোভ 

দমন করে মুশিদাবাদ যাত্রা ক'রেছেন। আগ বিলম্ব করবার অবসর 

নেই 9 যদি কিছু ক'বৃতে চান, কাল প্রত্যুষেই ক'রূতে হবে, নইলে আর 

সময় হবে ন!। 

মির। বিফল হ'লে কিন্ত-_ 

গোলাম। বিফল হবেন! বলেন কি খাসাহেব। আপনার 

আহ্বান শুনলে এমন কোন সৈনিক আছে যে আপনার পতাকাতলে 
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এসে না দীড়াবে। কার এ দুঃসাহস হবে যে আপনার বিপক্ষে রুপাণ 

তুলবে? এই মুহূর্ত থেকে আমাদের কাজ কব্তে হবে__আন্ন খাসাহেব। 

মির। চল। 

উভয়ের প্রস্থান 

চ্ভুর্থ হুস্্া *. 

হিরাঝিল__কক্ষ 
সিরাজ 

সিরাজ। ছুটে যাঁ-আর্ও উন্মাদ নর্তনে__ আরও প্রমত্ত বিক্রমে 

তরঙ্গভঙ্গে ছুটে যাঁ_চেয়ে দেখ, এ সিরাজ একাকী-_এ লীমাহীন 

অন্তহীন মৃত্যুর মত করাল সাগরের মাঝে সিরাজ একাকী-_-একেবারে 
একাকী । আজ তার শির রক্ষার্থে একখানা তরবারি গঞ্জে উঠে না 

আজ তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে কেউ লালায়িত হয়ে ছুটে আসে না 

মার-_ডুবিয়ে-চুবিয়ে মার তাকে-হাঁয় মাতামহ, কতবার তোমাকে 
মতর্ক ক'রেছি, তুমি বালকের প্রলাপ বলে উপেক্ষা ক'রেছ। তোমার, 

সরল উদার দৃষ্টি মিরজাফরের নারকী ছলনা-জাল ভেদ ক'রবে কি ক'রে? 
(যেদি তাকে চিন্তে, যদি তার স্বরূপ-দৃষ্টি একবারও দেখতে পেতে, 
যদদি স্বপ্লেও জান্তে যে তোমার এ মহিমময় মস্নদের শুত্র-দীপ্তি কি 
ভাবে তার ক্রুর দৃষ্টিকে ধাখিয়ে দিয়েছে_ঘণি একবারও বুঝতে যে 
কত লোলুপ তার' লোল-রননা তোমার নয়ন-পুত্তলি সিরাজের উ্ণ- 

'শোশিত পান ক'রৃতে, তবে আজ সেই কুচক্রী কট নারকীকে তোমার 
মস্নদের রক্ষী করে- তোমার সিরাজের অভিভাবক ক'রে তুমি নিজের 
বুকে কুঠার হান্তে নাঁ_এ নিমকহারামী-_এ বিশ্বাসঘাতকতা অসহ্, 
একেবারে অসহা। একবার সেই ভগু বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীকে 
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/ত্খলিত ক'রে দাছুসাহেবের সম্মুখে হাজির ক'র্তে পার্তেম-_তার 
[খোসথানি একবার খুলে দাছুসাহেবের সম্মুখে ধবৃতে পার্তেম ! না, 
তা হবার নয়--তা হবার নয়।) সাহাজাদা আজ আর কেউ নয়-_তার 
মাহবানে আজ একটা রক্ষীও সাড়া দেয় না_-কেউ নেই--আজ আমার 
কউ নেই-_ 

মোহনলালের প্রবেশ 

মোহন । কেন সাহাজাদা? আপনার এই বান্দা আছে । 

বিপরীত দিক হইতে মাধুরীর প্রবেশ 

মাধুরী । আর এই বাদী আছে। 

পিরাজ। এঁকে তোমরা? কে, মোহনলাল! আর তুমি? 

মাধুবী। এরই মধ্যে ভূলে গেলে চ'লবে কেন সাহাজাদা 

সিরাজ। হু'ঁচিনেছি, তুমি মোহনলালের ভগ্রী। তোমরা যে 
মিরজাফরের সঙ্গে যোগ দাও নি? তোমরা যে বিদ্রোহ কর নি? 

মোহন। পেরে উঠি নি জনাব। সাহাজাদার করুণা এখনও ভুলতে 
শিরি নি। 

সিরাজ। হই'__মোহনলাল, ভাইবোনে ত ছুটে এসেছ, কি ক'রতে 

পারবে তোমরা? 

মোহন। জানি নাঁ_জান্বার প্রয়োজনও নেই । এই বুঝে ভাই- 
বোনে ছুটে এসেছি যে সাহাজাদার জন্য মরতে ত পারব। 

পিরাজ। হাতা খুব পারুবে ! ম"র্বার স্ৃযোগের অভাব হবে না! 
মোহন। সাহাঁজাদা! আদেশ করুন। 
সিরাজ। কে কাকে আদেশ কণ্র্বে মোহন্লাল। সাহাজাদার 

আদেশ ক'র্বার দিন চলে গেছে। দুর্গে একটা প্রহরী নেই-__একজন 

সৈন্য নেই__সব বিক্রোহ-ছাঁউনিতে | আমি তুফানের মাঝে ষাঝ-দরিয়ায় 
৮ 
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হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। এ ছূর্গের চাবি রয়েছে, ইচ্ছা হয় নিয়ে 

যাও__আমায় কোন কথা জিজ্ঞেস ক'র ন1। 

মোভন। বেশ, এই আমি দুর্গের চাবি গ্রহণ করুলেম। 
সিরাজ। হু'পিয়ার__হুপিয়ার হিন্দু! কিসে হাত দিচ্ছ তা জান? 

এ চাবির মধ্যে কি লুকান রয়েছে তা জান? 

মোহন । কি সাহাজাদা ? 

দিরাজ। বুদ্ধ আলিবদ্দির শুভ্র শির । 

মোহন । মহেশ্বর ' একটা দিনের জন্য আমাদের হৃদয়ে লক্ষ প্রলয়ের 

প্রম্ত সাহস দাও--আমার বাহুতে কোটা মত্ৃহস্তীর শক্তি দাও: 

সাহাজাদা! এই মোৌহনলালের মুতদেহ পদদলিত ন! ক'রে কার সাধ্য 

ছর্গের ভিতর একপদ অগ্রসর হবে ? 

সিরাজ। উত্তম_-তবে ছুর্গে যাও। 

মোহন। আপনি? 

সিরাজ। আমি হীরাঝিলে বসে ঝটিকার গতি নিরীক্ষণ ক'রব। 

মোহন। সে কি! আমার খুব আশঙ্কা হচ্ছে সাহাজাদা, দে 
আপনার সন্ধানে প্রথমেই তারা এই__- 

দিরাজ। হীরাঝিল আক্রমণ ক'বৃবে। কেমন? তা আমি অবিশ্বাস 
করি না। 

মোহন । তবে? 

সিরাজ। পালিয়ে যাব_পালিয়ে যাব মোহনলাল? নবাব 

আলিবদ্দির দৌহিত্র আমি-_মস্নদের ভাবী অধীশ্বর আমি-_আমি প্রাণভফে 
শৃগালের মত পালিয়ে যাব! না, তা হবে না- প্রাণান্তেও আমি হীরাঝিল 

থেকে এক পাও নড়ব না। | 

মোহন । তবে উপায় সাহাজাদ! ? 

শিরা । সে জামি জানি নাঁজানতেও চাই না । 
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মোহন। মাধুরী ! 
মাধুরী । দাদা : 

মোহন। এখন উপায়? সাহাজাদাকে একাকী এই হীরাঝিলে 
বেখে যাব । 

মাধুরী । তুমি একাকী দুর্গ রক্ষা ক'র্তে পারুবে না? 
মোহন। মহেশ্বর জানেন । 

মাধুরী । তবে তুমি যাও দুর্গ রক্ষা কর গে- সাহাজাদার ভার 
আমি শিচ্ছি। | 

মোহন। পারবি বোন? 

মাধুরী । মহেশ্বর জানেন। র 

মৌহন। তবে তাই হ'ক। সাহাজাদা_ 
সিরাজ । কি মোহনলাল? 

মোহন। আমি চল্লেম। যর্দি না ফিরি, আব যদি মাধুবী জীবিতা। 
থাকে ( কণস্বর গাঢ় হইয়! আসিল ) তার কথা ভাববার আর কেউ নেই 
সাহাজাদা__- 

মাধুরী । আশীর্বাদ কর দাদা, যেন প্রাণ দিয়ে সাহাজাদাকে রক্ষা 
ক'র্তে পারি। মোহনলালকে প্রণাম করিল__ 

মোহনলালের প্রস্থান 

সিরাজ। কোন্ নন্দন আধার ক'রে এই ছু'টি শাপত্রষ্ট দেবশিশু 

সংসারে নেমে এসেছে! 

মাধুরী । কি ভাবছেন সাহাজাদা__ 

সিরাজ। কিছু না। শুধু তোমাদের দেখছি 
মাধুরী । শুনেছি সাহাজাদা, এই হীরাঝিলের কোন এক কক্ষে বৃদ্ধ 

নবাবসাহেবকে বন্দী ক'রে আপনি অর্থসংগ্রহ ক'রেছিলেন__ 

সিরাজ। হা, মাতামহ গোলকর্ধীধায় পড়েছিলেন-_নি্ষমণের, 
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কৌশপণ জানতেন না তাই আমীর ওমরাহগণ প্রভূত অর্থ দিয়ে নবাব- 

সাহেবের মুক্তি ক্রয় করেন। 

মাধুরী । কক্ষটি আমায় একবার দেখাবেন সাহাজাদা_ 

সিরাজ। কেন? 

মাপুরী। আমার প্রয়োজন আছে । 

সিরাজ। উত্তম, এস। 

»স্থ্ওত্ ভু৮5) 

মুিদাবাদ ছুর্গ-প্রাকার 

মোহনলাল 

মোহন । বার বার বিদ্রোহীর] ছু-প্রবেশের প্রয়া পেয়েছেবাবু 

বার কামানের সাহাযো আমি ভাদ্র প্রতিহত ক'রেছি_কিন্ক এবার? 

এ তারা আবার রাক্ষসের মত ধেয়ে আস্ছে-কিন্ত আর ত আমার 

বারুদ ণেই-__বারুদ যোগাবার দ্বিতীয় সহকারী নেই-__-এইবার__-এইবার 

দুর্গ মির্জাফরের করতলগত হবে হারেমের পবিত্রতা লুস্তিত হবে-_ 
সাহাজাদার জীবন যাবে। এ এ তারা আবার পঙ্গপালের মত ছুটে 

আসছে--কি ক'রৃব--কোথায় বারুদ পাব ? 

লুৎফাউন্নিসার প্রবেশ 

লুৎফা। এত বারুদ আমি তোমায় দিতে পারি সৈনিক, যেত 
দিয়ে তুমি সমগ্র ভারত জয় ক'রতে পার। 

মোহন। এ! বারুদ আছে-_বারুদ আছে । কোথায়-_ কোথায়? 

লুৎফা। দুর্গের দক্ষিণ 'পার্খে ! . 

. মোহন। ষে মা, বারুদ থাকা না! থাকা আমার পক্ষে সমান কথা । 
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লু্ফা। কেন? 

যোতন | আমার ত কোন মহকারী নেই-কে আমায় বারুদ যোগাবে? 

লুংফা | তার জন্য চিন্ত। কেন সৈনিক-আমি মাথায় কারে বারুদ 
ব'যে আন্ছি, তুমি স্বৃপ্তি করে কামান দাগ। 

মৌহন। মা, মা, পার্বি কি-এই নবনীত দেহে এত ক্লেশ সইবে 

কি তাবদি পারিস মা, তবে বোপ হয় আজ দুর্গ রক্ষা হয়। 

ঙ্খ ২ফা। সৈনিক! তুমি আগ ক্ষপার্ভতই ফলগ্ুগি আহার 

নবীন উদ্যমে নি দেকতে আবার কম্মশোতে ঝাপিয়ে পড। 

মোভন। কে তুই মা কল্যাণময়ী, মৃ্ডনতী শুভেচ্ছার ম্যায় সাহাজাদার 

রক্ষা স্বর্গ থেকে ঢুটে এসেছিস্। 

লুংফা। আমার অপরাপিশী ক্র না পুর-মামি সাহাজাদার 

একজন সামান্যা বাদী মাত্র। তুমি মাহার কর--আমি বারুদ নিয়ে 

আখস্ভি | 

প্রস্থান 

স্া-স্পন্ি শর্ুন্ম 

ছুর্গ-সম্মুখস্থ সমতল ভূমি 

গোলাম হোসেন ও মিরাফরের প্রবেশ 

মির। একটা বালকের নিকট এ কি মৃন্মভেদী পরায় গোলাম 

হোসেন! পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ক'রৃছি--আর 'প্রতিহত হয়ে ফিবে 

আস্ছি-_এ কলঙ্কিত মুখ যে লোক সমাজে আর প্রকাশ ক'বৃতে 
পার্ব না। 

গোলাম। আমি সংবাদ পেয়েছি খাসাহেব, ষে সিরাজ হীরাঝিলে। 
মির। হীরাঝিলে ! 

গোলাম । হা! হীরাঝিলে ! 
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মির। তবে ছূর্গ থেক কামান দাগ ছে কারা? 

গোলাম। সিরাজের অন্থুগৃহীত একটা বর্বর হিন্দু 

মির। কোন্ সাহসে সে ছুষমণ আমার বিরুদ্ধাচরণ ক'রুছে-_তার 
কি প্রাণের মায়া নেই । ছুর্গ শন্ত ক'রে সবাই আমার আদেশ অবনত 

মন্তকে পালন করছে, আর এই হিন্দুটা সিরাজের পাদ্বকা লেহন 

ক'র্ছে।- গোলাম হোসেন, আমি ক্ষিপ্রগামী অশ্থে হীরাঝিলে গিয়ে 
এখনই সিরাজকে বন্দী ক'র্ব- তুমি নবীন উদ্যমে আবার দুর্গ আক্রমণ 

কর। দুগ হস্তগত করা চাই--বুঝ লে? 
্ বিপরীত দিকে উভয়ের প্রস্থান 

স্বশ্টি কুস্থ্য 

হীরাঝিল-_কক্ষ 

বাদীবেশে মাধুত্রী 

মাধুবী। ভাগাবিধাতাঁ। বলিহারী তোমার বিচিত্র বিধান__ 

বাঙালীর মেয়ে আমি, হিন্দুর মেয়ে আমি, কোথায় আজ স্বামী-পুত্র- 

পরিজন বেছিত হ'য়ে স্বামীর অস্তঃপুরে আবদ্ধ থেকে গার্স্থা জীবনের 

সুখ-দুঃখের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবনা, আজ আমি কক্ষভ্রষ্ট 

গ্রহের ন্তায় দেশ দেশাস্তরে উক্কাবেগে ঘুরে বেড়াচ্ছি_€একট1 নবাব- 
পরিবারের ভবিষ্বতের সঙ্গে- একটা মস্নদের শুভাশ্তভের সঙ্গে আজ 

আমি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, সাহাজ্বাদার জীবন রক্ষার ভার আজ 

আমার উপর ন্যস্ত! আমার নারীত্বের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে' 

উঠি) পদশব! তাই ত! ঠাকুর, ঠাকুর__আমায় শক্তি দাও-_সাহস 
দাও সফলতা] দাও-_ 
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নেপথো মিরজাফর । কৈ--কোথাও ত মানবের সাড়া শব নেই । 

সাদীগুলে। পত্যস্ত ভয়ে পালিয়েছে । 

মাধুরী । এ এ তারা আস্ছে__হদ্য়, হিমারির ন্যায় দুঢ হও । 

দুজনপ-রজনিসহ মিরলাফরের প্রবেশ 

মির । এই যে!৫কটঃ বাদী-_এই, সিরাজ কোথায় * 

মাধুরী। আক্ে কথা বলুন-__ 
মির। কেন? 

মাধুরী । সাহাজাদা খুমুচ্ছেন _ 

মির। ঘুমুচ্ছে! মাথার উপর খাড়া ঝুল্ছে-আপ সে ঘুমুচ্ছে | 

ছোড়। যে আমায় তাক লাগিয়ে দিলে । 

মাধুরী। জনাবের বিশ্বাস না হয় একটু কষ্ট কারে £ কক্ষে গিয়ে 

দেখুন-_ 

মির। একক্ষে? 

মাধুরী । হা জনাব__ 
মির। উত্তম। 

রজীদ্বয় পক্ত জাফরের প্রস্থান 

সহসা সশব্দে অগলাবদ্ধ হইল 

মাধুরী । ঠাকুর__ঠাকুর__মুখ তুলে চেয়েছ ! 
নেপথ্যে মির। একি? 

মাধুরী । হাঃ হাঃ হাঃ এগিয়ে যান এগিয়ে যান জনাব 

আর একটু গেলেই সাহাজাদার দেখা পাবেন__ 

নেপথ্যে মির । দ্বার রুদ্ধ ক'রূলি কেন বাদী? 

মাধুরী। আজ্ঞে গোলকধশাধার দ্বার কিনা_-ও আপনি রুদ্ধ হয়। 
নেপথ্যে মির । এ কি অমিত যে অবরুদ্ধ_ 
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মাধুরী । কতকটা বটে। 
নেপথ্যে মির। বীদী__এখনও আমাজিদ্ধ পথ মুক্ত কর্, নইলে__ 
মাধুর"। আজ্ঞে এর মধ্যে আর 'নইলে” নেই_-এর এইখানেই শেন 

নেপখো মির । শয়তানি! তোর কি প্রাণের মায়া নেই ? 

মাধুদী' একদিন ত মর্তেই হবে, মায়া করে আর কি ক'র' 

জনাব। 

নেপথো মির | জানিস এর পরিণাম কি? 

মাথুরী | গ্রিক বুঝতে পারছি না! গর্দভের ভাঞগ্তামও হতে পারে 

শলের উপর স্বগবাসও হতে পারে-__ 

সিরাজের প্রবেশ 

সিরাজ । কার সঙ্গে কথ! বল্ছ মাধুরী? 

মাপরা। আজ্ঞে তার সঙ্গে । 

সিবাজ। ভার সঙ্গে । 

মাবুরা । আজ্ঞে হা, তার সঙ্গে! তিনি যে এসেছেন! 

সিরাজ। কে এসেছে মাধুরী ? 

মাধুরী । সেই তিনি_-যার আসবার কথ! ছিল। বুঝতে পারলে' 

ন1? জনাব এসেছেন। , 

সিরাজ । জনাব এসেছেন ! কি বল্ছ-_তুমি কি ক্ষিপ্ত হয়েছ মাধুরী 

মাধুবী। না সাহাজাদা, এখনও ক্ষিপ্ত হই নি, তবে এ আনন্দে' 
উদ্দাম উদ্দীন আমি আর চেপে রাখতে পার্ছি না। ধ্রাহাজাদা- 
সাহাজাদা__-আপনার ছষমন মিরজাফর খ1 বাহাদুর আপনার গোলক 
ধাধায় অবরুদ্ধ । 

সিরাজ । এা-অবরুদ্ধ--মিরজাফর অবরুদ্ধ ! 
নেপথ্যে মির! ভেঙ্গে ফেল__এ পাষাণ প্রাচীর চর্ণ কর! ও 

বাঁদীটাকে কেন বন্দী করি নি-_এ নির্ব দ্ধিতা! 

্ 
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২৯৬ 

মাধুরী । এ শুল্তন সাহাঙ্গাদা-পিঞ্জরাবদ্ধ শাদ্িল কেমন গঞ্জন 

করছে | 

সিরাজ। মাধুরী__মাধুরী, এ বে আমার স্বপ্র বলে মনে হাচ্ছে। 
করুণাময়ী__জীবনদা হী 

মাপুবী। (নতজান হই) আমি বাদী সাহাছাদা। 

সিবাজ। না না বাধা দিও না ব্ল্তে দাঁঙবুকের এ বোঝ। 

নামাতে দাও-ংপ্রাণের ভতবর গামা সহ তরঙ্গ খেল্ছে তোমাদের 

ভ্রাভাভপ্রীর চরণতলে আজ আমার লুটিয়ে পড তে ইচ্ছা ভ'চ্ডেতম। মাঁ 

ভাবের উদ্্রাসে আনার ভাষা হাতিয়ে গেছে_কি বালে প্রাণের কুতজতা। 

জানাব__কি দিয়ে তোমাদের পূজা করুন (নেপথ্যে কোলাহল ) ওকি 

কিসের শব্দ? 

মাধুরী। খব সম্ভব বিছ্েহীনা দুর্গ জয় ক'রে ভীরাঝিল আক্রমণ 

কবেছে-সাহাদাদ। এইবার উপার? 

নিবাজ। সে তুমি জান-- 

বেগে আলিবন, মুস্ত!ফ।”ও সৈলিক্ষগপর প্রবেশ 

আলি। লিরাজ--পিরাদ--ভাই ? 

দিরাজ। কে? কে? দ্রাহুসাহেব। একি আমি স্বপ্ন দেখ ছি! 

আলি। বেঁচে আছিস্-বেঁচে আছিস্ ভাই ! 

সিরাজ । আমি বেচে আছি দাছুদাহেন, কিন্ধ আপনার দুগ বোধ 

হয় এতক্ষণে বিদ্রোহীদের করতলগত | 

আলি। না পিরাজ--সে আশঙ্কা নেই । আমার প্রত্যাগমন সংবাদ 

পেয়েই তারা আত্মসমর্পণ করেছে । আর তোমার ছুর্গরক্ষিগণ যে ভাবে 

মুহুমুহুঃ অনল বৃষ্টি ক'রূছে-_-তা'তে দুর্গে প্রবেশ ক'রবে কার সাধ্য | 
মুস্তাফা । কত সৈন্ত ছুর্গ রক্ষা ক'রূছে সাহাজাদা। 
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সিরাজ | সৈন্য কোথায় পাব খাপাহেব_ আমার দেহরক্ষিগণ 

পযান্ত বিদ্রোহী | 

মুস্তাফ1!। এা' বলেন কি। তবে অগ্নি বৃষ্টি ক'রূছ্ে কারা ? 
সিবাজ। একজন হিন্দ-__নাম মোহনলাল। 

মুস্তাকা। একাকী । 

নেপথ্যে মির। বাতাস চাই-__বাতাস চাই-- প্রাচীর ভেঙ্গে ফেল। 

আলি। ওকে? 

সিরাজ। আপনার পরমাম্্রীয় খা মিরজাফর বাহীছুর__ 

আলি। এঢা_মিরজাফর বন্দী। এ যে দেখছি দেই গোলক- 

ধাঁধ'_মিরজাফরকে মুক্তি দাও সিরাজ । (পিরাজ দ্বার উন্মোচন 

করিলেন । মিরজাফব বাহিরে আসিল ) মির্জাফর, ছিঃ, এ চপলতা কি 

তোমার সাজে ভাই-_ 

মির। আমি অপরাধী, আমায় মার্জন| করুন জাহাপনা। 

সিরবাজ। মার্জনা । তোমায় মার্জনা! নিমকহারাম বেইমান 

এই মুভর্তে তোর শিরশ্ছেদ ক'রুব! 

আলি। সিরাজ--ছি”ছিঃ__ছিং, বাইরে প্রবল শত্রু, এখন কি 

এই অন্তবিপ্রব শোভা পায় ? 

সিবাজ। কি বল্ছেন দাছুপাহেব! বগীরা দিনে দুপুরে মুশিদাবাদ 

ঢুকে নিব্বিবাদে জগৎশেঠের গদী লুটে নিয়ে গেল-_-আ'র এঁ উৎকোচগ্রাহী 
বিশ্বানঘাতক বেইমান তাদের প্রতিরোধ ক'রূতে একটি অঙ্গুলীও 

উত্তোলন করে নি! 

আলি। সেকি! জগংশেঠের কুঠি লুট হ'য়েছে ! 
পিরাজ। হী দাছুসাহেব। আর এ দুরাস্্া সেই লুষ্টনে তাদের 

সাহাধ্য ক'রেছে। 

আলি। মিরজাফর ' 
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মির। অতকিতে বর্গা জগৎশেঠের গদী আক্রমণ করে জাহাপনা। 
আমার নিকট সংবাদ আ'স্বার পূর্বেই তারা পালিয়ে যায়। 

পিরাজ। মিথ্যা কথা_ 

মির। তারপর জশাহাপনা, আমায় লাঞ্তিত ক'রুতে বিনা কারণে 

সাহাজাদা আমার নিকট ঠকফিয়ৎ তলব করেছেন--প্রকাশ্তা দরবারে 

আমার বিচার ক"রৃতে চেয়েছেন । 

আলি। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে! বাইরে এই প্রবল “ক্র 

এখন কি গৃহ-বিবাদ তোমার শোভা পায়! 

নেপথ্যে মোহনলাল। সাহাজাদা_-সাহাজাদ-__ 

সিরাজ। এ মোহন্লাল আস্ছে। মোহনলাল--মোহনলাল। 

বেচে আছি ভাই-_ভয় নেই । | 

বেগে মোহনলালের প্রবেশ, সর্ববাঙ্গ বারূদের কালিতে সমাচ্ছন্্ু 

মোহন । কই, সাহাজাদ1 কই ? 

সিরাজ । এই যে ভাই-_-এই যে আমি! 

মোহন। আজকার মত ছুর্গ রক্ষা হয়েছে_-শগালের মত ভারা 

পালিয়ে গেছে. । 

সিরাজ। নাবাস্ মোহনলাল! দাছুসাহেব, এই মাধুরী আাঙ্জ 

মিরজাফরের উদ্যত খঙ্গা হ'তে আপনার সিরাজের জীবন রক্ষা করেছে, 

আর এই মোহনলাল একাকী বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিয়ে আপনার হূর্গ 

রক্ষা করেছে! 

মোহন। না জনাব, আমি দুর্গ রক্ষা করি নি। 

পিরাজ। তবে? 

মোহনলাল। ছুর্গ রক্ষা করেছেন, আমার মা, সমস্ত দিন মাথায় 

ক'রে বারুদ বহন ক'রে-__ 
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সরা । কে সেত্নাহুনলাল? 

মোহন। জানি না সাহাগাদা, সেই দেবকন্যার অপূর্ব মৃত্তি যি 

একবাপ্ু দেখতেন, জীবন আপনার ধন্য হ'ত। (স্থগৌর তন্থখানি বারুদ 

কাল ভরে গেছে_যেন চন্দ্রমাকে কাল মেঘে ছেয়ে ফেলেছে- সর্ববাঙ্গ 

ধারায় স্বেদবারি বিনির্গত হচ্ছে, অথচ ক্লান্তি নেই__কাতরত। 
নেই__চক্ষে সেই অলৌকিক দাপ্রি- মুখে নেই অপাঁথিব হাসির 

অমি পাপ] ) 

মাশি। দেখাতে পার বার, একবার সেই অপূর্ব মৃত্তি ! 

পুফাডশ্রিসার প্রবেশ 

লুৎকা। বাদীর সেলাম পৌছে জণভাপনা । 

মোহন । এই যে স্মর্ণমীত্রই ম! আমার উপস্থিত হয়েছেন 

দিবাজ। একি! লুৎকা লু তুমি ! তুমি ছূর্গরক্ষায় মোহন- 

লাঁলকে সাহাষা করেছ । 

আলি। (স্বগত ) ্ঠ্যা, যোগা বটে । এতদিন যা খুঁজেছি, এতদিন 

যা চেয়েছি, এইবার তা পেয়েছি । (প্রকাশ্যে) এদিকে এস ত মাবল 

ত মা, কি তোমার কাধ্যের যোগ্য পুরস্কার? 

লুত্ফা। দাতা দান ক'র্বেন-সে বিচার জখহাপনার। তবে 

পুরক্কারের প্রত্যাশায় 

আলি। তবে কেন গিয়েছিলি পাগলি বারুদ বইতে সোনার 

বরণে কালি মাখতে ? (নীরব )--হাঃ- হাঁসিরাজ, কি দিয়ে এই 
বাদীটাকে পুরস্কৃত করব? 

সিরাজ । জাহাপনার যা অভিরুচি। 

আলি। উত্তম, তবে শোন মা, আলিবদ্দির ভাগারে একটি অমূল্য 

বধ আছে, ষা সে এতর্দিন যক্ষের মত পাহারা দিয়ে রক্ষা ক'রেছে-_ 
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নিজের কলিজার চেয়ে যাকে ভালবেসেছে-আজ তোমাকে আমি 

|মেই রত্ব দেব_-তোমায়.দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব! সিরাজ ' ন্নেহপুত্তলী 

আমার।__রাজলক্মীর সন্ধান পেয়ে আর তাকে ছেড়ে দেব ন|' ভাই 

'সধে নে__ প্রেমের অচ্ছ্েছ্য ডোনে বেধে নে__ 

১২৫ 

সিরাজ ও পুৎফ!। নতজানু হইপ 

“তোদের জীবন কুস্থম কোমল ভোক। 

/ লুকা। ( স্বগত ) সার্থক এ জীবন । 

আলি। মোহনলাল! 

মোহন। জীহাপনা! , 
সিবাজ। দাছুলাহেব, যদি অনুমতি হয়, মোহনলালকে শামি 

পুরস্কৃত ক'র্ব। 
আলি। উত্তম। 

সিরাজ। মোহনলাল, তোমার যোগ পুরঞ্কারর বাঙ্গাণার পাজ- 

ভাগাবে নেই, তবে সিরাজের অরুত্রিম প্রণয়ের চিহ্ৃম্বরূপ, এই নাও 

ভাই সিরাজের উষ্ধীব_-আজ থেকে তুমি রাজা মোহনলাল-_পঞ্চ সভম্ত্ 

যুদ্ধার জায়গীরদঘার_-আর পাঁচ হাজারি মন্লবদার। 

মৃস্তাফা। (ম্বগত ) সাহাজাদা যে সুকহ্ত_া 
মোহন । এ বান্দার উপর সাহাজাদার অশীম করুণা 

সিরাজ। আর মাধুরী__ 
মাধুরী । মাতৃসহ্বোধন ক'রেছ সাহাজাদা, আর কি পুরস্কার দেবে? 

আলি। হা বেটি-আজ থেকে তুই আলিবদ্দির কন্তা। 
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শ্র-খহ ভুম্্য ৮ 

আলিবদ্ধির মন্ত্রণা কক্ষ 

আলিবর্দি, মিরজাফর, মুস্তাফা, স্ভাসদগণ ইত্যাদি 

আলি। উড়িষ্যার জন্য আর আমাদের বিভ্রত হ'তে হবে ন।-দুর্দীন্থ 

বাখর গা যুদ্ধে নিহত হয়েছে । এইবার মারাঠা যুদ্ধে আমরা পূর্ণ দৃষ্টি 

দিতে পার্ব। বিশেষ আশঙ্কা হয়েছিল আমার, যে হয় ত এই বণশ্রান্ত 
সেনাদল নিয়ে সমর ক্ষেত্রে ধাবিত হতে হবেকিস্ত মেহেরবান খোদা 

আমার সে মুক্ষিলেরও আপান ক'রেছেন। দশভূজার পূজা উপলক্ষে 
মারাটা-সর্দার চার দিনের জন্য স্থগিতের প্রস্তাব ক'রে আমার নিকটে 

দূত পাঠিয়েছিল, আমি সানন্দে তাতে রাজি হয়েছি । 
মুস্তাফা । কই, এ বিষয়ে আমাদের ত কিছু বল! হয় নি-_ 
আলি। বলবার প্রয়োজন মনে করি নি-_কারুণ প্রথমতঃ শক্রই 

হ'ক, আর স্ুহাদই হক, কারও ধণ্মকাধ্যে ব্যাঘাত জন্মাতে আমি 
কখনও ইচ্ছা করি নাঁ_ 

মুন্তাফা। শয়তানের আবার ধশ্মকাধ্য 

আলি। তারপর এই চার দিন বিশ্রামের স্থষোগ পেয়ে আমাদের 
রপশ্রান্ত সৈম্তগণ আবার পূর্ণ তেজে সমর ক্ষেত্রে ধাবিত হবে । 

মুস্তাফা। আমি বলি জাহাপনা, এই উড়িস্তাজয়ের নেশা__-এই 
রপোন্মাদনা থাকৃতে থাকৃতে যদি আমি এই সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে 
দিতে পাবি, এরা অসাধ্য সাধন কর্বে। ক্ষমা করবেন জাহাপনা, 

কণ্মের জীবনে ঘদি একবার অলসতা প্রবেশ ক'রবার স্থযৌগ পায়, তবে 
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আবার তাকে কর্মশ্রোতে ছুটিয়ে দিতে কতটা সমন্ব যাবে তা একবার 

বিবেচনা ক'রে দেখ বেন। তুচ্ছ উড়িস্যা যুদ্ধে যার বণক্লাস্তি এসেছে সে 

কি কখনও কোন সমরে বিজয়মাল্য ধারণ ক'র্বার আশা ক'রৃতে পারে 
জাহাপনা' আফগান আমরা, আমাদের ধারণা এই যে, অস্ত্র বাবলায়ী 

ষারা, স্থথশাস্তি উপভোগের জন্য বা কুস্থম কোমল শব্যায় শয়ন ক'র্বার 
জন্য তারা সংসারে আসে নি_তারা জন্মেছে পর্ববতৈর মত অটল দেহ নিয়ে 

এক একটি ধূমকেতুর মত-_আহার নেই-নিদ্রা নেই বিরাম নেই 

উদ্দাম গতিতে ছুটবে- সম্মুখে যা দেখ বে চূর্ণ করুবে বাশিজে চরণ হবে। 

এই আদর্শে গঠিত আমার এই আফগানবাহিনী-__বণস্থল তাঁদের বিশ্রাম 

ক্ষেত্র, আততায়ীর মৃতদেহ তাদের প্রিয় উপাধান__বিজয়গৌরব তাদের 

শ্বাম বায়ু। উড়িষ্যার ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাদের সমর-লিপ্গা তৃপ হয়নি, তাই মারাঠা- 

সমরে ঝাপিয়ে পড়বার জন্য তারা রুদ্বশ্বাসে শ্ুপু আমার আদেশের অপেক্ষা! 

কপ্র্ছে। বলুন ত খাসাহেব-_এখন কি তাদের নিবৃত্ত ক'রৃতে পারি ? 

মিরজাফর। তা হ'লে আপনার সন্মম হারাবেন__- 

মন্তাফা। নিশ্চয়-_আজ যদি তাদের এই পূর্ণ উদ্যমে হতাশার বিষ 

পূরে দিয়ে আমি তাদের দমিরে দি, কাল কি কণনও তারা আমার একটা 

ইঙ্জিতে ভরা বুকে মরণকে বরণ ক'বূতে ছুটে ঘাবে__হজরতের ন্যায় মান্য 
ক'রে আমার আদেশে জলস্ত অনলের বুকে ঝাপিয়ে পড়বে! না, 

জীহাপনা, যুদ্ধ কখনও স্থগিত থাক্তে পারে না। 
আলি। আমি মারাঠা-সর্দারের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছি মুস্তাফা 

মুস্তাফা । কি আসে যায় তাতে জনাব! বাক্ষসের মত যে নিরীহ 

প্রকৃতিপুষের অস্থি চর্ব্ণ ক'র্ছে__শয়তানের মত যে এই স্থুখ-স্প্থ 
রাজ্যের শাস্তি সম্বদ্ধি বিলুপ্ত ক'র্ছে, তার আবার প্রন্তা_-আর তাতে 

সম্মতি !! 

আলি। তা হয় না মুস্তাফা 
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মুক্তাফা। উত্তম, আপনার বাক্য প্রত্যাহার করুন-__ 

আ'লি। সেকি হয়মুস্তাফা! 

মুস্তাফা । তবে শুন্থন জশভাপনা, ইচ্ছে হয়, আপনি সে মারাঠা-দস্থার 
প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পারেন, আমি কালবিলম্ব না ক'রে তাকে আক্রমণ 

ক'বুব__বাঞ্গলা থেকে তাকে দূরীভূত ক'রৃব। 

মালি। শত মুখে আমরা তোমার রণদক্ষতা ও নিভীকতার 'প্রশংসা 

কৰি ব'লে আমাদের প্রতি বাক্যে প্রতি কাধ্যে প্রতিবাদ ক'রে আমাদের 

অগ্রীতিভাজন ভওয়| বোধ হয় তোমার পক্ষে সমীচীন হচ্ছে না মুস্তাফা । 
মুন্তাফা। ক্ষমা ক'বৃবেন জনাব। প্রীতিভাজন হ'তে তোষামোদ বা 

চাটুবচনে জাহাপনার মনোরঞ্জন ক"বরৃতে মুস্তাফা খা অভ্যন্ত নয়! 

'আলি। মুস্তফা খা! তুমি উত্তেজিত হ'য়েছ__ 

মুন্তাকা। না জনাব, উত্তেজিত হই শি; তবে এ কলিজার জোর 

মুস্তাফ। খাঁর আছেজাহাপন]ষে, মানুষ ত ছার, প্রয়োজন হ'লে সে খোদার 

সাম্নে দীডিয়েও স্পষ্ট সহজ সরল সত্য মুক্ত-কণ্ঠে ব্যক্ত কর্তে পারে । 

সিরাজের প্রবেশ 

সিরাজ । আর বাঙ্গীলার রাজশন্তিও এত হীনবল হয় নি উদ্ধত 

আফগান, যে একট] সৈম্যাধ্যক্ষের রক্তচক্ষু দেখে বাঙ্গালার নবাব তার 

বাক্য প্রতাহার ক'রুবেন। শোন মুস্তাফা খা, আগামী কল্য হ'তে চার 

দিন যুদ্ধ স্থগিত থাকৃবে, এই নবাবসাহেবের আদেশ-__বুঝে কাজ ক'র। 

আলি। না,হ্বার নয়- সরফরাজের উষ্ণশ্বাস বৃথা হবে না_সে 

আর্তনাদ বৃথা যাবে না যেতে পারে নাঁ_ 

সিরাজের সহিত প্রস্থান 

মিরজাফর। তারপর খাসাহেব । 
মুস্তাফা । কিসের পর? 
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মিরজাফর। এখন কি কবুবেন? 

নুস্তাফা। কি কর্ব! মারাঠা কুক্ঠুরের সেই প্রত্যাথানের অপমান 
আজও আমি ভুলি নি-_-সে ক্গত আঞজও তেমনি তীব্র, তেমনি সতেজ, 

তেমনি বিষাক্ত । ভেবেছেন কি খাসাহেব, যে & অপনাথ অব্বাচীনটাব 

নিক্ষল দম্ভ আমার স'্পচাত কর্বে। এই মুভর্ভে আমি সে মারাঠা- 
দস্থ্যকে আক্রমণ কর্ব__পদাঘাতে তাকে বাঙ্গাল থেকে বিতাড়িত কর্ব 
_-সেই অপমানের যোগা প্রতিশোধ নেব। 

প্রশ্থান 

মির। গৌয়ার আফগানট। বেশ ক্ষেপে উঠেছে জলুক আগুন, ধু পূ 
করে জলে উঠক- বাঙ্গালার মসনদ- দেখা যাক্। 

গুস্থান 

ভ্িভীক্ ুষ্ছয 

দাইহাট__গঙ্গ'তীর 

দশণভূজা! মূর্তি 

ভাক্ষর সন্বুগে বসিয়। চণ্ডা পাঠ করিততছেন_ মব্রাঞযৈনিকপণ কেহ নগীষ্ত-সণন্তায 

দিতেছে-কেভ চণ্তী শুলিতেছে”সওকহ, পল-করি5ভিছে,.কহ-নুষইভেছে. 

ভ'স্কর। চণ্ডীকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তী, পাপনাশিনী 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষোজহি ॥ 

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্, 
রূপং দেহি জয়ং দেহি বশে! দেহি ছিষোজহি ॥ 

বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ, 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষোজহি ॥ 

সথরাস্থর শিরোবত্ব নিদ্ৃষ্ট চর্ণাম্ুজে 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিযোজহি ॥ 
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নেপথ্যে কানাসধ্যশি-_-সকলে চমকিয়া উঠিল 

ভাকঙ্কর। একি! কিসের শব্ধ! কোনান গঞ্জন !/ 

বেগে তানোজীর প্রবেশ 

তানোজী। পঞ্ডিতজী-_পণ্ডিতদ্গী-সর্বনাশ- নবাবসৈশ্ আমাদের 

আক্রমণ ক'রেছে__ £) 

ভাঞ্চর। এয!! সেকি' নবাব যে চার দ্রিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত 

রাখ তে তার সম্মতি জানিয়েছেন । 

তানোজী। প্রতারণা--সব প্রতারণ]? 

ভাক্কর। প্রতারণা! তুমি ঝল্ছ কি তানোজী ! - 

তানোজী। পণ্ডিতজী-_বিপুল সেনাঁদল নিয়ে সেনাপতি মুস্তাফা খা 
আমাদের ঘিরে ফেলেছে । 

ভাক্কর। প্রতারণা-_এত বড় প্রতারণা! ওঃ, কেন এই শয়তানের 

বাক্যে আস্থা স্থাপন ক'রেছি__কি ভুল ক'রেছি ! ( পুনরায়, কাম়নঞররনি 70 

এ যে এ যে আরও নিকটে আরও নিকটে) তানোজী,এখন উপায়? 
তানোজী। পালিয়ে যাওয়া__ 

ভাক্কর। পালিয়ে যাওয়া! 

তানোজী। হই! পণ্তিতজী-_অতকিতে আক্রান্ত আমরা--যে যে-দিকে 

পাবে পালিয়ে যাক্--_আত্মরক্ষা করুক-_তা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। 

ভাস্কর। 'ানোজট_তানোজী- মায়ের তৃবন-আলো-করা হাসি 
দেখে এখনও যে আমীর আশা মেটে নি-_এঁ রাতুল চরণতলে প্রাণের 
আকুল কাতরতা নিবেদন ক'রে এখনও যে আমার তৃপ্তি হয় নি-_এখনও 

ষেমা আনন্ময়ীর পুজা সাঙ্গ হয় নি-কেমন ক'রে আমি পালিয়ে যাব! 

মাঁ_মাঁ_-এ কি ক'বুলি--এ কি কবুলি পাঁধাণী-_এই শতধাদীর্ণ বক্ষে 
সহত্র বামনা নিয়ে ব্যাকুল উতস্থক নয়নে সারাটী বছর পথের দিকে চেয়ে 

আছি-_যধধি দয়া ক'রেছিস মাঁ-ঘদি এসেছিস মা, কেন তবে আজ এই 
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মহাষ্টমীর পূর্ণ মিলনানন্দে বিজয়ার বিযাঁদ কালি! ঢেলে দিলি ' তানোজী-_ 
তানোজী ! আমি ব্রাহ্মণ হাপিয়েডি__এ ফজ্ঞোপবীত আজব শক্তিহীন-_ 
গায়ত্রী আজ ব্যর্থ_নইলে মায়ের পূজায় বিদ্ন হবে কেন? -- ০) 

পুনরায় কাগানধ্বশি 

তানোজী। এ. আবার নবাবী কফৌজের বিজয়-গঞ্জন । পণ্ডিতজী, 

আর বিলম্ব ক'রূলে পলায়নের পথ রুদ্ধ হবে। 

ভাঙ্কর। পালাও__যে যে-দিকে পার পালিয়ে যাও । 

তানোজী। আপনি? 

ভাঙ্কর। মারের প্রতিমা ফেলে-_-পৃজ1 অসম্পূর্ণ রেখে কোথায় পালাৰ 
তানোজী ?। 

তানোজী। থেকে রক্ষা করতে পার্বেন--থেকে কি পুজা সাঙ্গ 

ক'বৃতে পারবেন? 
ভাস্কর। তা পার্ব না সত্য-_কিন্তু মবৃতে পার্ব। 

তানোজী। মরে লাভ? ম'রূলে কি আপনি প্রতিমার পবিত্রতা . 

রক্ষা ক'র্তে পা*বৃবেন_ পুজা সমাপ্ত কু'র্তে পারবেন? তা যদি পারেন, 
ভবে আপনি একা ম'র্বেন কেন পণ্ডিতজী, আমরা সবাই ম্বুব। 

ভাঙ্ষন্ন বিহ্বলের হ্যায় চাহয়! রহিলেন 

ভানোজী। যে ভাবেই হ'ক, আজ বাঁচতেই হবে পণ্ডিতজী। 

ভাঙ্কর। বাঁচতে হবে? 

ভানোজী। হা বীচতে হবে। বিশ্বাস ক'রে পদে পদে ঠকেছি-_ 

পদ্দে পদে প্রতারিত হু'য়েছি--পদে পদে নিগৃহীত হয়েছি প্রতিশোধ 
নিতে হবে, পণ্ডিতজী-_কঠোর প্রতিশোধ নিতে হবে। 

ভাস্কর । হা) যদি বাঁচি, তবে এর প্রতিশোধ নেব! কিন্তু এই 

প্রতিমা ? 

তানোজী। বিসজ্জন দিয়ে মাকে লাঞ্ন। থেকে রক্ষা করুন! 
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ভাঙ্কর। বিসম্ন দেব__বিসঞ্জন দেব৯_অষ্টমীতে বিসঙ্জন দেব ! 

তানোজী। তা ভিন্ন এর পবিভ্রত। রক্ষার অন্য উপায় নেই 

এখনই বিধক্ষার করম্পর্শে কলুষিত হবে । 

ভীঙ্কর। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠ। ক'রেছি--পূজা সাঙ্গ হয় নি, চণ্ডীপা? 

'আরস্ত ক'রেডি, সমাপ্ত হয় নি-_-বিস্জন__দেব-_অষ্টমীতে বিসর্জন দেব! 

হস! একটা গোল! পড়িয়া একটা সৈনিককে আহত করিল 

দৈনিক আত্তনাদ ক।রয়! উঠিল 

তানোজী। পণগ্িতজী-_পণ্তিতজী । আর মুহূর্ত বিলম্ব ক'র্বেন ন।, 
দ্বিধা ক্র্বার সময় নেই_এঁ দেখুন নবাব-সৈন্য কত নিকটে, সত্ব 

প্রতিমা বিসজ্জন দ্রিন__সত্বর পলায়ন করুন-_-নইলে আমাদের সঙ্গে এই 

প্রতিমীও গোলার আঘাতে চর্ণ হবে। 

ভাঙ্কর। কি! চর্ণ হবে মায়ের প্রতিমা চর্ণ হবে-_গোলার 

আঘাতে চূর্ণ হবে! মামা দশভুজা_তুই ত খড়মাটির পুতুল ন+দ্। 

ভাস্কর যে এই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্টা ক'রে তোর পৃজা ক'রেছে। বক্ষা 

কর্ মা, নিজেকে রক্ষা কর্--মা ম) দ্ন্গজদলনী, ত্রিনয়নে কোটা হৃয্যের 

দীপ্ত কিরণ ছড়িয়ে প্রলয়ের হুস্কারে বিশ্ব ব্রন্মাণ্ড কাপিয়ে সংহার মুগ্তিতে 
একবার দাড়া দেখি মা 'করালিনীট! কি, নীরব রইলি-ীরব রইলি 

পাষাণী! তবে কি--তবে কি ভাস্করের প্রাণ প্রতিষ্টা-_ভাস্করের পৃজা 

অচ্চনা_ভাস্করের যাগ, যজ্ঞ, হোৌম-ভাস্করের গায়ত্রী উচ্চারণ_সব 
সব মিথ্যা, সব ভুল, সব বৃথা! তা যদি হয়, তবে আর কেন__বিধস্থীর 
করম্পর্শে অপবিত্র হবার পূর্বের আমি নিজ হাতে তোকে টেনে এ নদীর 
জলে বিসজ্ৰন দেব-৫ই মহাষ্মীতে তোকে বিসঞ্জন দে 

স্পা 
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মুশিদাবাদ-_প্রাসাদ কক্ষ 

আলিবর্দি ও সিরাঁজ 

পিরাজ। আঙ বদি কেউ বিশ্বাসঘাতক ব*লে- প্রতারক ব'লে 
বাঙ্গালার রাঁজণক্তিকে ধিক্কার দেয়, আপনি কি তাকে নিন্দা ক'র্তে 
পারেন? চারদিন যুদ্ধ স্থগিত রাখবেন বলে মারাঠাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন, 
আর পরমূহুর্তে আপনার সেনাপতি আপনার কামান নিয়ে তাদের প্বংস 
ক'র্তে লাফিয়ে পডল। কে এখন আপনার এ কৈফিয়ৎ বিশ্বাম ক'রবে 

দাছুসাহেব, যে আপনার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মুস্তাফা খা তাদের আক্রমণ 

করেছে; কি অপরাধ হবে তাদের, যদি তান্া মনে করে যে সহজে 

কাধ্যোদ্ধার ক'রৃতে আপনি শাঠ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন? 

আলিবদ্দি নতমুখে নীরব রহিলেন--সিরাজ পুনরায় বলিতে লাগিলেন__ 

নিজে আপনি মুস্তাকা খাঁকে বুদ্ধ হ'তে বিরত থাকৃতে আদেশ. 
দিয়েছিলেন, আর একটু দ্বিধ। না] ক'রে অগ্নান ব্দনে আপনার চিন্রান্থগত 

প্রভৃভক্ত সৈন্তাধ্যক্ষ, আপনার আদেশের মন্তকে উপেক্ষাভরে পদাঘাত 

ক'রে জগতের সম্মধে আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতারক প্রতিপন্ন ক*রূল 
- আপনার অকলঙ্ক শ্মৃতিস্তস্তটাকে চিরকালের মত কলঘ্চ কা্গীমায় 

আবৃত ক'ব্ল! আমার জান্বার ইচ্ছা হ'চ্ছে দাছুসাহেব, যে বাঙ্গালার 
নবাব আপনি, না মুস্তাফা, মিরজাফর প্রভৃতি আপনার উদ্ধত গব্বিত 

উচ্ছ বল সৈন্তাধ্যক্ষগণ ! 

আলি। হু"-_ 

পিরাজ। শাস্তির কথা বল্ছি না দাছুসাহেব, বাঙ্গালার নবাব কি 

আজ তার কোন সেনাপতির নিকট তার কার্যের কৈফিম়্ংটাও চাইতে 

অধিকারী নন্? 
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আপি। বাইরে প্রবল শদ্র, এ সময় আর একটা অশান্তির স্থি কর? 
কি রাজনীতি-সঙ্গত হবে পিবাঁজ? 

দিরাজ। আপনার ও গভীর রাজনীতি আমি ঠিক আয়ত্ব ক"বৃতে 
পার্ছি ন। দাছুসাতেব-তবে আমি যদি আজ বাঙ্গালার নবাব হ'তে 

আমি কি ক'রৃতেম জানেন ? 
আলি। কি ভাই? 

পিরাদ। আমি সেই গঞ্বিত আফগানকে তলব ক'রে তার নিকট 

দত্তরনত কৈফিয়ৎ চাইতেম--তার বিচার ক'র্ুতেম_তারপর এই 
ওদ্ধত্যের জন্য তাকে আদর্শ দণ্ড দিতেম__জগতকে দেখাতেম ষে 

বাঙ্গালার রাঁজশক্তি একটা সৈন্াধ্যক্ষের বক্ত-চক্ষুর ইঙ্গিতে বা খেয়ালে 

চালিত হয় নাঁ_বাঙ্গীলার নবাব শুদ্ধ একটা কথার কথা নয়-_বাঙ্গালার 

নবাব তার সভালদগণের ক্রীড়ার পুস্তলি নয়__তার দস্তরমত একট! 
স্বাধীন সত্তা আছে--একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে,' আর তার আদেশ 

রমণীর কাতরতা বা উন্মাদের প্রলাপ নয়_ নিয়তির মত কঠোর-__ 

অমোঘ । দাছুপাহেব, আপনাকে বিচার ক'রতে হবে__আমি সে স্পদ্ধিত 
উদ্ধত গোলামকে তলব ক'রেছি-_ 

আলি। এা-সেকি! বাইরে প্রবল শক্র_মুস্তাফ' খা সাহসী, 
বণকুশল_-তাকে এখন আমরা অসন্তষ্ট ক'রৃতে পারি না। তুমি ভাল 
কর নি দিরাজ-_রাজনীতি বড় জটিল-_মস্নদের ভাবি অধীশ্বর তুমি__ 
তোমায় হ'তে হবে পৃথিবীর চেয়ে সহিষু-_-এত অল্পে, বিচলিত হ'লে চলবে 
কেন সিরাজ-_ 

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ 

কে? কিসংবাদ? 
প্রহরী। মুস্তাফা খা দরবারে উপস্থিত হতে অশক্ত-_ 
সিরাজ। কারণ? 
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প্রহরী | সময় হবে না 

পিরাজ। সময় হবে না? দাছুসাহেব দাদুসাহেব! দেখলেন সে 

বর্বর আফগানটার স্পদ্ধী' তশমি তলব ক'রেছি তাকে, আর সে স্পদ্ধিত 

কুন্ধুর আমায় উপেক্ষা ক*রূল। এত স্পর্দা__এত দণ্ড-_-এত সাহস তার ! 

কৈ হযায়__-আমার তরবারি 
প্রহরীর প্রস্থান 

আলি। সিরাজ__পিরাজ-_কি ক'রৃছ-স্থির হও-_স্থির হও-_ 
সিরাজ। কি বলছেন দাহুসাহেব_স্থির তব! পাদুকালেহী 

কুক্কবরের উপেক্ষা নীরবে সহ কর্ব! না, এত সহিষ্তা আমার নেই । 
এই মুহুর্তে আমি সে কুকুরের শিরশ্ছেদ ক'বুব__ 

আলি। সিরাজ-_-পিরাজ_স্থির হও-স্থির হও ভাই-_বিপদের 
উপর বিপদকে আহ্বান ক”র না-_একট! অনর্থ বাধিও না 

সিরাজ । বাধে বাধুক-_ 

আলি। তাতে তোমারই ক্ষতি ভাই ৃ 
সিরাজ । আপনি এই মস্নদের কথা বলছেন দাদুসাহেব! ভেবে 

দেখুন দেখি একবার, কি মূল্য আজ এই মস্নদের। এ দাসত্বের শৃঙ্খলে 

আমার কোন প্রয়োজন নেই-_ 

আলি। আমার অনুরোধ ভাই- ক্ষান্ত হও--স্থির হও--আশমি 

তোমার হাত ধরে মিনতি ক'রছি-_সিরাজ--ভাই-_ 

সিরাজ। তবে আর কেন দ্াাছুলাহেব এ নবাবীর অভিনয়! তার 

চেয়ে আহ্ন--এ সিংহাসন মুস্তাফা, মিরজাফর, জানকীরাম প্রভৃতির 

পদতলে উপডৌকন দিয়ে আমরা মক্কা চলে যাই-_তা'তে অন্ততঃ 

"পরকালের কাজ হবে। ধিক সিংহাসনে ! ধিক এ রাজত্বে ! 
প্রস্থান 

বিপরীত দিকে ভাবিতে ভাবিতে নতমন্তকে আলিবদ্দার প্রস্থান 
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বালক। দাদামশাই-_আর যে আমি চলতে পারি না 

বৃদ্ধ। আর একটু দৌডে চল দাদা__-নইলে যে রক্ষা। নেই-_বগীব 
এখনই কেটে ফেল্বে_ 

বালক। এই দেখ দাদামশাই, আমার পা ছু'খান| একেবারে ফুলে 

গেছে__বর্গীরা আমায় কেটে ফেল্পেও আমি চলতে পারব না-_ 

বুদ্ধ। তা হ'লে কি হবে ভাই? 

বালক। আমর] ত কোন অপরাধ করি নি--আমাদের কেন কাঁটুবে 

তাবা- আমাদের এই দুর্দশা, এ দেখেও কি তাঁদের দয়া হবে না 

বৃদ্ধ। দয়া কি তাদের আছে ভাই-_তারা যে রাক্ষস ! 

বালক? তবে দাদামশীই, আর তুমি আমার জন্য দাড়িও নাতুমি 
চলে যাও_-একজন তাহ'লে বাচব। নইলে যে দু'জনে ম'রব-_ 

বুদ্ধ। আমার জন্য কি পালাচ্ছি দা বৃদ্ধ আমি, আমার দিন 

ঘনিয়ে এসেছে--তোকে যদি বাচাতে পাবি, আমার বংশ থাকবে । 

সাত সাতটা ছেলে-_বর্গার উতপীড়নে আজ একটীও নেই-_সব গেছে__এ 
রংশের শেষ চিহ-_শেষ' আশ] তুই-_-তাই তোকে নিয়ে পালাচ্ছি ভাই। 
দাদা। আর দেরী করিস্ নাঁ_চল্তে না পারিস্- আমার কোলে ওঠ-- 

বালক । তুমি যে নিজেই চ'ল্তে পার নাঁ_লাঠিখানায় ভর দিয়ে 
কোনমতে পথ চ*লছ-_আমায় কোলে ক'রে তুমি দৌড়বে কি ক'রে ! 

বৃদ্ধ। পার্ব দাদা-_পার্ব- খুব পার্ব--আর দেরী করিস না। 
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ঈশ্বর! সব গেছে, শুদ্ধ এই পৌত্তটির জীবন ভিক্ষা দাও__একেবারে 

নিবিয়ে দিও না। 

বালক। দাদামশাই, এই দেখ_আমি আবার চল্তে পারছি । 

বদ্ধ। পার্ছিস্-_পার্ছিদ__চল্ দাদা-_চল্-_ 
প্রস্থানোগ্ভত ও সঙ্গ হইতে ছুইজন মারাঠ। নেনিকের প্রনেশ 

১মসৈ। কষ্ট করে আর তোদের যেতে হবে নাখম নিজেই 

এসেছে । বাঃ, এবার যে ভ্ঞাগে মিলে গেছে, তোর একটা-_-আমার 

একটা। 

২য় সৈ। এদের মেরে কি হবে, একটা বুড়ো একট। বাচ্ছ।, এদের 

ছেড়ে দে। 

১ম সৈ। আমার ঘাড়ে দশটা মাথা নেই যে পণ্তিতজীর আদেশ 

অমান্য কর্ব! হুকুম জানিস্ ত, স্্ী হ'ক- পুরুষ হ'ক-_বালক হক আন 

বৃদ্ধ হ'ক, কাকেও ছাড়া হবে ন|। যাঁকে পাব তাকে হত্যা ক'র্তে হবেঃ 

আগুনে দেশ ছারখার ক'রুতে হবে__বার্গালা দেশের চিহ্ন পধ্যস্ত লোপ 
ক'রুতে হবে। আর এই ভ্ৃকুম যে তাপিম ন| ক'রূবে তার শির যাবে। 

২য়। বুড়ো নবাবের ভীমরতি হয়েছিল, তাই পণ্ডিতজীর পূজায় বিশ্ব 

ঘটিয়েছে । দেখেছিস ভাই আজকাল পণ্ডিতজীর চেহারা, প্রতিমা 

বিসজ্জন দিয়ে যেন ক্ষেপে গেছেন। কি ভয়ঙ্কর ঠোখ ছু'টে- মার সেই 

সর্ববনেশে “সংহার-_-সংহার” রব! শুন্লে প্রাণ কেঁপে উঠে। 
১ম সৈগ কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেছে এতক্ষণ যে আর. 

দশটা! মাথা কচু-কাটা করতে পার্তেম। নে, শিগগির এ ছু'টোকে 
শেষ করু। 

বালক। তোমরা আমায় নারি বুড়ো, তাকে ছেড়ে, 

দাও। 
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নদ্ধ। ন।-৮1--আমার হত্য। কর--যে ভাবে ইচ্ছ! হত্যা! কর, যত 

নি ভার সর্দে তোমাদের ইচ্ছ1 হয় হত্য। কর-_এই বালকটিকে ছেড়ে 

ধ1ও, পোহাহ বাব । 

১স ১স। অত ভাখঠ কেন চাদ ভীমক্লের চাকে ঘ। দিয়েছ, 

এখন মঙ্জা দেখ। তে।মাদের কাকেও রেখে যাৰ না কোন চিন্তা নেই, 

_বাঙ্গাপ। মু্ুকে শোক কর্তে কেউ থাকবে না! আমি এটা 

বৃদ্। ভগবান । একেবারে নিবিয়ে দিলে । 

মুডে দেগ্ঠদয় বালক ও ধুদ্-ঞ হত) ক।সয়। তরবারির রক্ত ঘাসে 

মু্িয়া “মার নার” করিতে করিতে প্রস্থান করিল 

বিপর।ত [দিক হইতে একটি বুসভ।কে বহয়। জনৈক নারাঠ। সৈনিকের প্রবেশ 

যুবতী । চোখের সন্ুখে আমার স্বামীকে হত্যা ক'রেছ-__ আমার 

পুত্রকে হত্যা করেছ-_আমার সোনার সংসার ছারখার কণরেছ__ 

আমাকেও হত্যা কর-দৌোহাই তোমার--দয়। কর-_ দয়! কর-_আমার 

হত্যা কর-__-আমি তোমায় আশীর্বাদ ক'রে মরুব_ 

সৈম্ভ। তোমার আশীর্ববাদের চেয়ে আমার নিকট তোমার অধরস্থধা 
বেশী লোভনীয় স্ুন্দরী-_ 

যুবতী। একি বলছ তুমি! না নাঁ_আমায় হত্য। কর-__ 
আমায় হত্য। কর-_ 

সৈম্ত । তোমায় হৃদয়ের রাণী ক'রব-__-এস সোনার ঠাদ-__ 

যুবতীকে লইয়। সৈ(নকের প্রস্থান 
শান্তিরাম ও গ্রাবাসিগুণর প্রবেশ ও 

পাস্তি। একি! এষে আরও তিনজন! ভাই সব, আমি আর 

পালাব না 

গ্রামবাপী। কেন কেন? 
শাস্তি। কেন আর পালাব! স্ত্রী-কন্া-ভম্নীর ধশ্ম যদি লুন্তিত হ'ল, 
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পিতা-পুত্রভ্রাতার যদি প্রাণ গেল দেশ যদি শ্বশানে পরিপিত হ'ল__ 
তবে আর বেঁচে লাভ? কোন্ সুখের আশায় বাচবার চেষ্টা করব? 

এ পাচার চেপে একট] নগী মেবেও ঘণ্দ ম'রতে পারি, তবে সে মরা 
অনেক ভাল__ 

গ্রামবাসী । নিশ্চয় _নিশ্চয়__ 

শান্তি। তবে ফিবে চল-নবাব আমাদের অস্ত্র ব্যবহাঝের অধিকার 

দিয়েছেন__চল ভাই সব, বী সংহারে চল। 

গ্রমবাসী | চল-_ 

শান্তি। এস__এই শবদেহগুলো নদীর ধারে নিয়ে যাই-_যদি সম্ভব 
হয় সকার ক'রব- না হয় নদীতে ফেলে দিয়ে যাব। 

নকলের প্রস্থান 

এ রর 

সহ স্য দুরল্হ্যি 

নদী-তীর 

নদীর মধ্যে কঞ্চকণগুি কাল হাড়ি ভাসিতেছে 

নি 

দুইজন মারাঠ! সৈনিকের প্রবেশ 

২য় সৈ। দেখছিস ভাই, নদীতে কৃতকগুলো।কাল হাড়ি ভাস্ছে__ 
১ম নৈ। তাই ত! আচ্ছা, শ্োতের এমন টান, অথচ হাড়িগুলো। 

ঠিক এক জায়গায় দাড়িয়ে আছে কি করে! তুই দৌড়ে একখানা বাশ 

আন্তে পারিস 

২য় সৈ। কেনকি ক'রুবি? 

১ম সৈ। দেখা যাক্ না! ব্যাপারথান! কি__ 
য় সেনিকের প্রস্থান 

বাঙ্গালায় হ'ল তেচ্চাল্লিটা চাকলা- তাঁর ছয়টা গঙ্গার এপারে সাতটা! 
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এপারে; ছুই চাক্লা ত ছুই দিনে আমর। ছারখার ক'রলেম। আমাদের 

ভাগের ছয়টার আরও চারটা বাকী । না, আর পারা যায় নাঁ_মান্তষ 

মেরে অরুচি হয়ে গেছে। 

২য় সেনিকের প্রবেশ 

২য় সৈ। এই যে বাশ এনেছি--এ দিয়ে কি করবি? 
১মসৈ। নিকটে এ হাঁড়িটা ভাসছে, তার ওপর ক'সে এক ঘ' 

বলবো । দেখা যাক কি হয়। 

তথাকরণ ; হাড়ি ভাঙ্গিয়া গেল ও ছিদামের মাথা বাহির হইল 

ছিদাম। ( উচ্চৈঃস্বরে ) গেছি বে বাবা সেরেছে রে বাবা--আমাদ়্ 

একেবারে খুন ক'রেছে_-আমার মাথা ভেঙ্গেছে_-রক্তে নদীর জল 

একেবারে রাঙ্গী হয়ে গেছে__ 
১ম পৈ। তুমি জবর খেলোয়াড় বাঁবা- বাঙ্গালা মুলুকে অনেক লৌক 

নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রেছি-_কিন্তু তোমার মত এমন সাফ বুদ্ধি আমি কার; 

দেখিনি! কাল হাড়ী মাথায় দিয়ে জলের মধ্যে লুকিয়ে আছ, এখন 
চ'লে এস ত চাদ_-যে মাথা থেকে এই বুদ্ধি বেরিয়েছে দেখি সে মাথায় 

কেমন ঘি আছে-__ 

ছিদাম। তোমার দোঁহাতের ঘা*তেই আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছে 

বাবা; মরার উপর খাঁড়ার ঘা মেরে কেন আর বেদ্হত্যার পাতক ক'র্বে 

_ ছেড়ে দাও বাবা__ছেড়ে দাও__ 
১ম সৈ। চলে এস_ চলে এস সোনার টাদ__ : 
ছিদাম। না গেলে কি চ'লবে না বাবাঁ_ আমি বামুন-_খাঁটি বামুন, 

ষাদের তোমরা বড় ভক্তি কর--সেই বামুন- এই দেখ পৈতা বাবা 

ভিরসন্ধ্যায় গায়িত্বির জপ না ক'রৈ আমি জল গেরহোন করি না বাবা 

কেন আম্ণয় কষ্ট দেব 
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১মসৈ। চোপরাও বেয়াদব-আসবি কিনা বল্? 

ছিদাম। ন| গেলে কি একান্তই চলবে না বাবা 

১ম সৈ। তবে রে বামুন-_ 
ছিদাম। চটো না বাবা, চটে না, এই থাঁচ্ছি (কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ) 

এখান থেকে ত বাব। তোম।র কথ! আমি বেশ শুনতে পাচ্ছি, বামুনের 

ছেলেকে আর কেন কষ্ট দেবে 

১ম সৈ। ধরে আন্ ত বামুনটাকে__ 

ছিদাম। যাচ্ছি বাবা_যাচ্ছি-_আমি অবল| মনিযা, আমার উপর 

অত অন্থরাগ ক'রছ কেন বাবা-_- 

১ম সৈ। বক্তৃতা রেখে এখন ভালয় ভালয় উঠে এস-__ 

ছিদাম। যাওয়া কি সহজ বে বাবা, তলা যে বড় ভারি-_ 

জল হইতে হিদাম ধীরে ধীরে উঠিল । সাহার কোমরে একট! হাড়ি ঝুলিতেছে 

১ম সৈ। বাঃ বাঃ বেড়ে চেহারা করেছ ত বামুন ঠাকুর 

২য় সৈ। হোঃ হোঃ হোঃ- 

ছিদাম। ((স্বগত) তো! বেটাদের হাসি আসছে, আমার যে পা 

ছড়িয়ে বসে কাদতে ইচ্ছা হচ্ছে! (প্রকাশ্টে )) ত৷ হলে বাবা, এইবার 

অনুমতি হোক্__আমি ক্াপড়টাবদলে আসি-_-আঁমীর বড় শীত ক'রছে__ 

১মসৈ। সত্যি নাকি-জলে বুঝি খুব গরমে ছিলে। তা ও 

ইাড়ীতে কি? 

ছিদাম। (স্বগত ) এই রে, সেরেছে। (এত হাড়ী ভাসছে, তা! 

ব্যাটাদের নজর পড়ল এই আমার হাড়ীটার উপরই ! আছেন_ ধন্সো 

আছেন, তেরাত্তির পোয়াবে না 

১ম সৈ। কি ঠাকুর, চুপ ক'রে রইলে যে_ উত্তর দাও__ 

ছিদাম। তিন দিন জলে আছি কি না বাবা--তাইতে কানে একটুকু 

কম শুনছি-- 
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২য়সৈ। তিন দিন একাল হাড়ী মাথায় দিয়ে জলে আছি । তুমি 

ত জবর লোক দেগছি, তোমার বুদ্ধির তারিপ ক'রতে হয়। 

'ছিদাম। তা বাবা চটো না__তোমাদের অনুগ্রহে আমি কেন_-এ 
দেখ, অনেকেই আছেন । তবে ধরা পড়েছেন এই বাঁধ! 11 

১ম সৈ। ঠাকুর, হাড়ীটার কি? ২, 
ছিদাম। (স্বগত) তোর গুগ্টির নদ! এইবার গেছি, ও হো: 

হো 

১ম সৈ। কিঠাকুর, উত্তর দিচ্ছ না! যে? 

ছিদ্াম। কি বাঁবা, কি বলছ? কানে কম শুনি কি না। 

১মসৈ। এবার যে বড় বেশী কমশুন্ছ, ব্যাপারখানা কি? ও 

হাড়ীতে কি আছে? 

ছিদাম। কিছু না_-কিছু না 

১ম সৈ। তবে হাড়ীর ভারে ধনুকের মত কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছ 
কেন ঠাকুর ? 

ছিদাম। বাতের ব্যামো বাবা, শরীরে আমার কি পদার্থ আছে? 

আমি এক রকম ছেলে বেলা থেকেই একটু কুঁজো। 
১ম লৈ। তাই নাকি। 

ছিদাম। আমার বাবাও অমনি কুঁজে! ছিলেন, এইবার আমায় ছেড়ে 
দাও বাবা, বুড়ো! বামুনকে আর কেন কষ্ট দেবে__ 

১ম সৈ। ঠাকুর, হাড়ীটে আমি দেখব। 

ছিদাম। (স্বগত ) না আর রক্ষে নেই। বুদ্ধির জোরে উপে-ব্যাটার 
মাথায় হাত বুলিয়ে তার যথাসর্বস্ব হস্তগত ক'রেছিলুম, কিন্তু আর বুঝি 

ভোগে লাগে না। কোনমতে পালিয়ে টালিয়ে বাঁ ব্যাটাদের এই 
হাঙ্গামাটা কাটিয়ে উঠতে পারলে আর আমায় পেত কে? উপে-ব্যাটা 

টাকার শোকে পাগল হ'য়েছে-_বুক ফেটে ছুই তিন দিনের ভিতর ঠিক 
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পটল তুলবে । আমি নিষণ্টকে সোনার লঙ্কা ভোগ কার্হেম! ও 
দশহাতে খরচ করলেও এ বুবেবের ভাতা শেব হত না হায় হা 

হায়! আটকুডির ব্যাটা আমাপ্ কি সর্কনাশই করেছে বে। 

১ম দৈ। কি ঠাকুর, কি ভাবছ % বের কর ত হাচীটে_ 

ছিদাম। আহাহা ছরো নাছুঘ়ো না-ওর ভিতর নারায়ণ 
আছেন, নারায়ণ আছেন-__- পলায়নোগ্যত 

১ম সৈ। (ধরিয়া ফেলিয়া) কোথায় পালাবে ঠাকুর । দেখি 

ইাড়ী-_-এা। এ যে টাকা_-এক হাটী টাক]? 

২য় মৈ। বলিস্কি! তাই ত। বাট!কি বজ্ঘাত' 

ছিদাম। ওরে বাপ রেছুরি মারলে রে-_আমার যথাসর্বস্ব লুঠ 

করলে রে-কে কোথায় আছিস আয় রে 

১মসৈ। এই জন্য এত শয়তানী হ'চ্ছিল। ব'সোঃ দেখাচ্ছি 

তোমাকে ! ধর্ ত বাদুমটাকে__নদীর কিনারায় নিয়ে মাই, ও যেমন 

জলের মধ্যে লুকিয়েছিল, তেমনি ওকে জলে চুবিয়ে মার্ন। 

ছিদাম। এয, সেকি বাবা! দমবন্ধ হয়ে যাবেষে। ছেড়ে 

দে বাবা ছেড়ে দে--আমার অনেক কষ্টের তিখি কব্বার 

টাকা, ফিরিয়ে দে বাবা ফিরিয়ে দে--মহাপাতক হবে-অধম্মে! 

হবে__ 
১মসৈ। সেআমরা বুঝব। ধর্ ত-- 

ছিদাম। মেরে ফেললে রে- আমায় খুন ক'রূলে রে-_গেছি রে বাবা, 
একেবারে গেছি__বে্বহত্যা ক'বুছিদ্-_ওরে /মহাপাপ, ছেড়ে দে বাবা। 

বামনির আচলের ধন অাচলে গে” উঠি 
১ম সৈ। এই ওঠাচ্ছি_ 

নৈনিকদ্বয় ছিদ্বামকে জলে নামাইল ও চুবাইতে লাগিল । ছিদাম মধ্যে মধ্যে “মরে গেলাম 

-_ছেড়ে দে বাবা, ওরে আমার টাকা-_আমার টাক1।” বলিয়! চীৎকার 
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করতে লাগিল । দৈনিকষয় হো হোত কারয়। হানিতে লাশিন | ক্ষণ পরে 

ছিনান নংজ্। তা3াইল । ঠিক সেই সময়ে উপানন্দ প্রবেশ করিল 

»্বদৈ। কই রে, শীর চেচায় না। 

টৈ। ইনার হয়েছে । ইহ্জন্মে আর টেঁচাতে হবে না। 

কিন্দ্ি। এক হাড়ী টাক। নিয়ে কাল হাড়ী মাথায় দিয়ে জলের 

ভিতর লুকিম্বেছিল | 

উপ|। ও কে? ছিদাম না। হাঃ ভাত হাঃ। তাই ত। ম'রেছে_ 

মরেছে - টাকার জন্যে “টাকা টাকা” করে মরেছে । ঠিক ভয়েছে_- 

ঠিক হয়েছে বে না? আমার গায়ের রক্ত জল কর| টাকা, বিশ্বাস 
কনে তোমার কাছে রাখতে দির়েছিলাম-মামায় ফাকি! নাও নাও, 

টাকা কটা এখন সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও হাঃ হাঃ ভাঃ হাঃ 

১ম সৈ। এ আবার কোন মৃদ্তি ! 

যয দৈ। দ্রেখছিল ন1 একটা পাগল । ওকে কেটে আর কি হবে; 

আমি টাকার হাড়ীটা রেখে আপি, তুই ততক্ষণ আর একটা হাড় 
ভাঙ্গবার যৌগাড দেখ, । 

উপা। খবরদার-__খবধদার-_স্থীয়ো না ছুঁয়ে না বল্ছি__-ও 

আমার টাকা আমার গহনা-_খুন কবৃব_খুন ক'রুব-_ 

১ম সৈন্য | বটে! পাগলামীর ভেতর সে জ্ঞানটুকু ত বেশ টন্টনে 

'আছে। টাকা নেবে টাঁকানিবৈ এই নেও__ 
তরবারির আঘাত দন্ত -ফেছচাত করিল । টিক সেই সময়ে 

মাধুরী ও গৌরী প্রবেশ করিল 

গৌরী। ক্ষান্ত হও-_ক্ষাস্ত হও_এই বৃদ্ধকে হত্যা ক'বে বীরত্বের 

পরিচয় দেবার প্রলোৌভনটা বুঝি কোন মতে দমন ক'বৃতে পারলে না 
ছিঃ ছিঃ ছিং-- 

মাধুবী। একি ঠাকুরদা! এই তোমার পরিণাম হ'ল! 
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১ম সৈ। বাহবা-_বাহবাঁ_একেবারে একজোড়া, তাতে আবার 
রণরঙ্গিনী ! 

মাধুরী । খবরদার সৈনিক, জিহ্বাকে সত কর। জেন, তোমার 
সম্মুখে দাড়িয়ে তোমাদের পণ্ডিতজীর কন্যা গৌরীবাঈ । 

১মসৈ। এ্যা। তাই ত! মা_মা_অপরাধ করেছি চিন্তে 

পারি নি-_ক্ষম কর মা--( নতঙগান্দ হইল ) 
গৌরী । সৈনিক! মারাঠার বীরধশ্ম বিস্থৃত হয়ে কার আদেশে 

এইবার কসাইয়ের জণন্ বৃত্তি অবলম্বন করেছ ? 
১ম সৈ। প্ডিতজীর আদেশে ম্জ। 

গৌরী । আমার বাবার আদেশ ! মিথ্যা] কথা । 
১ম সৈ। কার ঘাড়ে দশট। মাথা আছে মা, যে" পণ্তিতজীর বিনা 

আদেশে এই ভয়ঙ্কর কাজ ক'র্বে। 
গৌবী। এও কি সম্ভব! এত পরিবর্তনও মান্তষের হয়! 

১ম সৈ। পুজায় বিপ্র ক'রে নবাব যে পণ্ডিতজীর মাথ! খারাপ 
ক'রে দিয়েছে মা 

গৌরী । দিদি, আমি আর বিলম্ব ক'রুতে পারি না--এখনই এই 

| পৈনিকের সঙ্গে আমি বাবার কাছে চ”্ল্লেম! দেখি যদি এখনও এ 

হত্যাকাণ্ড বন্ধ ক'রূতে পারি। তুমি সৈনিকের সাহায্যে লোক সংগ্রহ 
ক'রে যতদূর সম্ভব এই দেহগুলির সৎকারের ব্যবস্থা ক'রে শিবিরে এস। 
' (২য় দৈনিকের প্রতি ) শোন সৈনিক, আমার আদেশের ন্যায় অবনত 
মন্তকে আমার দিদির আদেশ পালন ক'রুবে, বুঝলে? 

২য় সৈ। ক'রুব মা। 
গৌরী । ( ১ম সৈনিকের প্রতি ) আমায় শিবিরে নিয়ে চল নৈনিক। 
১মসৈ। এসমা। 

পার 

১ম সৈনিকের সহিত গোৌরীর রন্থান_ 



হজ লুম্ছ্য 

মাঁবাঠা শিবিব 

ভাক্কর ঠানোজী ও-নন্চপশ 

ভাঙ্কর। আজও বাঙ্গ'লাকে শকুনি গৃধিশী শ্গালের বিলাস কানান 

পবিণত ক'ব্ৃতে পাণ নি-_এখনও,রক্তের সমুদ্র, ক্গালের পাহাড তৈবী 

হয নি-_আজ9 এই অভি“প্ দেশটাকে ভেঙ্গে চবে পিষে সাগরে বিলীন 

ক'রৃতে পার নি। কি ক'বেছ- কি ক'রেছ মূর্খ অকণ্মণ্য অপদার্থের দল। 
তানোজী। আমরা অকম্মণ্য অপদার্থ হতে পাঞ্, কিন্তু যা ক'বেছি 

শযতাঁনেও বোধ হয তা জ'ব্তে আতঙ্কে শিউবে উঠে! মায়ের বুক থেকে 
ছেলে ছিনিয়ে এনে মায়ের সম্মুথে তাকে হতা! ক'রেছি-+কাতরকগে 

1 আর্তনাদ কবে মা পায়ের উপব আছডে পডেছে-_সে দুখে পাষাণ 

। গলে জল হ'য়ে “গছে__বনের পাখী কেঁদে কেদে চক্ষু হাবিষেছে-আৰ 
শয়তানের চেয়ে নিশ্মম আমরা, সেই ভূলুষ্িতা শোকসম্তপ্তা, জননীগ 
হাহাকারে ভপা বুকখানি পদাঘাতে চর্ণ করে হাস্তে হাস্তে চনে 

এসেছি_শিশুর চেয়ে অসহায় অশীতিজীর্ণ বৃদ্ধ,(ধম যাকে স্পর্শ ক'ব্তে 

দ্বণায় মুখ ফিবিয়ে যায় তারও--তারও বক্ষে অল্লান ব্দনে শেল বিধিয়ে 

দিয়েছি-+একটু কাপি নি-_একটু টলি নি--একটু নডি নি-_ যজ্ঞোপবীত 

দেখে ভরাই নি ত্রন্মহত্যায় কুষ্টিত হই নি-মাতৃজাতির ধর্ম নিয়ে 
পণ্তিতজী-_-পণ্ডিতজী--আর আমি সে পাপ চিত্রের কথা স্মরণ কণ*বৃতে 

পার্ছি নামামাদের চোখে নিদ্রা নাই_ মাঝে মাঝে। ভক্জরায় ঢলে 
পড়ি, চোখের সাম্নে ভেসে ওঠে সেই সব বিভীষিকার ছবি যা নিজ 
হাতে রিলে জার! ঘ্চনা! করি। অন্ন মুখে তুলতে পারি না-হত্তের 
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-শোণিতরাঁগে তা রঞ্িত হ'য়ে ওঠে নিশ্বাস ফেলতে পারি না_পচ! 

মাংসের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে যায়_-বড় যাতনা__আমাদের বড় যাঁতনা__. 
আপনার পায়ে ধরি পধত্ডিতজী এ ঘাতকের বৃত্তি থেকে আমাদের 
অবাহতি দিন__-পিশীচের আচরণ থেকে আমাদের মুক্তি দিন_ দোহাই 

আপনার, এখনও নিরন্ত হ'ন। এখনও শান্ত হ'ন__ 

ভাঙ্কর ।(তুমি ব'লছ কি তানোজী)-নিরস্ত হ'ব--শাস্ত হ'ব! ভুলেছ 
কি--তভুলেছ কি তাঁনোজী, কেন আমরা আরব্ধ চণ্ডীপাঠ অসমাপ্চ রেখে 

ছুটে পালিয়েছি- কেন অষ্টমীতে মায়ের পৃজ। সাঙ্গ ক'রেছি_-কেন অষ্টমীতে 

প্রতিমা বিসঙ্জন দিয়েছি-__ভূলেছ কি সব কথা । পদে পদে প্রতারণা 

করেছে প্রতিশ্রতি ভঙ্গ ক'রে অতকিতে আক্রমণ ক'রেছে-_ধর্খের 

মন্তকে পদাঁঘাত ক"র্তে রাক্ষসের মত ছুটে এসেছে--মায়ের প্রতিমা লক্ষ্য 

ক'রে কামান ছু'ড়েছে-_নেব না, তার প্রতিশোধ নেব না! 

তানোৌজী। অপরাধী যারা, তাদের উপর প্রতিশোধ নিন্--বথেচ্ছা 
শাস্তি দিন_-উৎ্পীড়ন করুন-হত্যা করুন-_পুড়িয়ে মারুন7ীকিস্ত 

নিরপরাধী এই সব-_- 
ভাঙ্কর। নিরপরাধী ! না-না_এখাঁনে নিরপরাধী কেউ নেই-_ 

সবাই সমান,.অপরাধী ! একবার নয়-__ছুইবার নয়-_বার বার প্রতারিত 
হ'য়েছি--বিশ্বীস ক'রে পদে পদে নিগৃহীত হয়েছি । বিশ্বাসঘাতকতার 

বিষে এ পাপরাজ্যের বাম সমাচ্ছন্ন_বোঙ্গালার পশুপক্ষী পর্যন্ত প্রতারণার 
কূট মন্ত্রে দীক্ষিত। পিপীলিকাঁটিকেও জীবন্ত রেখে যাব না৯-একে ভেঙ্গে 

চরে গুড়ো ক'রে আমি এখানে ধর্মরাঁজ্য গড়ব-_ 

তানোজী। উত্তম, ধর্শযুদ্ধ করুন_ 

ভাঙ্কর। ধর্মযুদ্ধ ! ধর্মযৃদ্ধ ক'র্ব কার সঙ্গে তান্রোজী ? যার রাজত্ব 

একটা বিরাট শাঠ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত-_যার রাজনীতি শুদ্ধ প্রতারণা 
প্রবঞ্চনা-জোচ্চি! পিশাঁচের সঙ্গে আমাদের লড়াই--যদি জমী 
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হ'তে চাও-_পিশাচের বৃত্তি অবলম্বন কর-__পিশীচের মত পাষাণ প্রাণে 

করাল বাহু প্রসারিত কর-_হত্যার মত সংহার মু্তি ধারণ কর-_ 

তানোজী। পণ্ডিতজী-_ 

ভাঙ্কর। কি তানোজী-_ 

তানোজী। অপরাধ ক্ষমা ক'বেন--আমি অন্বস্থ_ 

ভাস্কর । অর্থাৎ বিদায় চাঁও। তুমি না সেদিন আমায় প্রতিশোধ 

নেবার জন্য বাচতে বলেছিলে-_হাঃ-_হাঃ- ভা হীঃ-উত্তম, যাঁও। 

(তোমরাও বোধ হয় অসুস্থ । 

সৈন্গণ। হা পণ্ডিতজী-_ 
ভাস্কর | বেশনু সব যাও । আমি কাঁকেও চাই না! ভেবেছ কি তোমরা 

--যে তোমাদের মত তরল অপদার্থ কম্মভীরু শগালের উপর নির্ভর ক'রে 

আমি এই বাঙ্গালা ধ্বংসের সন্কল্প করেছি ! ভুল-_মহা ভূল 1৫আমি নির্ভর 
ক'রেছি শুদ্ধ আমার দুঢ়তার উপর--আমি নির্ভর 'ক'রেছি শুদ্ধ আমার 
কামানের অনল উদগীরণ ক'র্বার শক্তির উপর 1) তোমাদের কাঁকেও চাই 
নাএকাকী আমি এই পাপ বাঙ্গালা দেশ ধ্বংস কর্ব__একটা প্রাণীও 
জীবিত রাখব না-_ভাগীরথীর এক পার থেকে কামান দেগে অন্য পাবে 
চলে যাব--কয়েক মুষ্টি ভন্ম ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রাখর না 
সাজাও কামান__সাঁজীও কামান-_সংহাঁর সংহার-_ 

্স্থানোদ্ধত 
তানোজী। (ভাস্করের পদতলে পড়িয়া ) পণ্ডিতজী--পণ্ডিতজী ! 

দোহাই আপনার--এখনও ক্ষান্ত হ'ন--.এখনও শীস্ত হ'ন। 
ভাঙ্কর। ক্ষান্ত হব_-শান্ত হব হাঃ হাঃ হাঃ হাঁঃ। অষ্টমীতে 

প্রতিমা বিসঙ্ঞন দিয়েছি-_অষ্টমীতে পুজা সাহ্ব ক'রেছি--দাজাও কামান 

--সাঁজাও কামান-_-সংহার__সংহার-_ 

“৮ ভানোক্ী । একি ! এ যে. হিতে বিপরীত ইসস” 
রশ € প্রস্থান 
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[সৈন্য | সন্দার__সর্দীর__এখন উপায়? 

তানোজী। ভাই সব, তোমরা শিবিরে বাঁও--মামি একটু 

একলা থাকব! 

সৈম্যগণের স্থান | 

কি ক'র্ব? কেমন ক'রে এ নিশ্চিত ধ্বংস থেকে বাঙ্গালাকে রক্ষা ক'র্ব? 

এই পৈশাচিক আচরণের কথা যে শুন্বে দে-ই মারাঠার নামে ধিক্কার 
দেবে। কিন্তু পণ্তিতজীকে কে প্রতিরোধ কম্রুবে? এখনই কন্কণ যাত্রা 

ক'র্ব। এক পেশোয়! ভিন্ন আর কেউ পণ্তিতজীকে ফেরাতে পারবে না। 

গৌরীর প্রবেশ 

গৌরী । সর্দার ! 

তানোজী। কে? 

গৌরী । আমি গৌরী-_ 
তানোজী। গৌরী! গৌরী! ফিরে এসেছ! কোথায় ছিলে 

এতদিন ! কেমন ক'রে ফিরে এলে? 

গৌরী । সে অনেক কথা সর্দার__পরে হবে। বাবা কোথায়? 

তানোজী। বাঙ্গালা ধ্বংস ক"রূতে গিয়েছেন_ 
গৌরী । সর্দার, নুখংসতায় তোমর। পিশাচকেও পরান্ত ক'রেছ__- 

ভাল কীন্তি রেখে গেলে । 

তানোজী। পৈশাচিক আচরণের কি দেখেছ গৌরী । আজ যা অনুষ্ঠিত 
হবে তা শুনলে মারাঠার নামে জগৎ শিউরে উঠবে-_বিভীষিকা! দেখ বে। 

গৌরী। কি-_কি সর্দার? 
তানোজী। পণ্ডিতজী কামান দিয়ে ভাগীরথীর এক পার থেকে অন্ত 

পার ধ্বংস ক'রুবেন। বাঙ্গালীর অস্তিত্বের সাক্ষী দিতে কয়েক মুষ্টি ভন্ম 

ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট রাখ বেন ন1। 

গৌরী। এয বল কি সর্দার ! 
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তানোজী। পণগ্ডিতজী ক্ষিপ্-_একেবারে ক্ষিপ্ত । পার ত এখনও 

তাকে ফেরাও-_মারাঠার নাম রক্ষা কর। 

গৌরী। কোথায় তিনি ? 
তানোজী। এস আমার সঙ্গে । 

প্রস্থান 

গুম ভুশ্ছ্য 

প্রাস্তর 

সজ্জিত কামানশ্রেণী-ভাক্কর পণ্ডিত মুহুমু্ধঃ কামান দাগিতেছেন, আর দুরে গ্রামের 

পর গ্রাম ধ্বংদ করিতেছেন । মধ্যে মধ্যে ভাস্কর "সংহার সংহার” বলিয়া চীৎকার 

করিতেছেন, আর অট্হাসি হাসিতেছেন। পলিতা হস্তে উত্তেজিত ভাঙ্কর 

যেমন একটি কামানে অশ্রি সংযোগ করিতে যাইবেন, অমনি বেগে 

গৌরী প্রবেশ করিল ও মেই কামানের মুখে বুক দিয়া বিল 

ও বলিয়! উঠিল, “বাবা-_বাঁবা এখনও ক্ষান্ত হও- বাঙ্গালা 

যে ছারখার হ'য়ে গেল!" 

ভাস্কর । হ'ক ছারখার-_-সংহাঁর_ সংহার |” 0 ০0 

ক্কামানে পলিত!। সংযোগ করিলেন । কামান গঞ্জিয়া উঠিল- আর গোলার 

আঘাতে গৌরীর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়। গেল । ঠিক সেই সময় 

তানোজী বেগে প্রবেশে করিল 

তানোজী। পর্ডিতজী-_-পণ্তিতজী--কি ক'র্লেন। কাকে হত্যা 
ক'রূলেন! 

ভাস্কর । জানি না__জানতে চাই না_-এ বিরাট ধ্বংসের ইতিহাসে 

কে কার খেজ রাখে-_ যাও আমায় বিরক্ত ক'র না চলে যাও এখান 

থেকে--সংহার--সংহার-- 

তানোজী । কন্যাকে হত্যা! করেও কি আপনার জিঘাংসা বৃত্তি 
চরিতার্থ হ'ল না। 
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ভাস্কর । কন্যাকে হতা! কি বল্ছ মুর্খ? 
ভতানোজী। ঠিক বলেছি পণ্ডিতজী । যাকে এই মাত্র নিজ হাতে 

কামানে চুর্ণ করেছেন, জানেন সে কে? | 

ভাঙ্কর। কে? 

তানোজী। আপনার কন্যা গৌরী । 
ভাঙ্কর। নিক্ষল এ চাতুরী। আমার কন্তা বহুদিন মরেছে । 
তানোজী। বহুদিন মরেছে ! 

ভাম্কর। ই» বহুদিন মরেছে ! মারাঠা-দুহিতা যে মুহপ্তে হীরাঝিলে 

প্রবেশ কারেছে, সেই মুহর্তে তার মৃত্যু হয়েছে। খবরদার--আমার 

সম্মখে তার অপবিত্র নাম উচ্চারণ ক'রে আমার বংশকে- আমার 

জাতিকে কলঙ্কিত ক'র না। | 

গৌরীর বিগলিত শব হইয়া নাধুরীর উত্তেজিত অবস্থায় প্রবেশ 

মাধুরী। কার অপবিত্র নাম উচ্চারণে তোমীর বংশ, তোমার 
জাতি কলঙ্কিত হয়েছে পাষাণ ? ূ 

ভাঙ্কর। কে_কে--ক তুই কুধির-লোলুপা ভয়ঙ্করী বিভীষণা 
প্রেতিনী, জাগ্রত শ্বশ্বীনের বিগলিত নরদেহ লয়ে জীবন্ত বিভীষিকার মত 
আমার সম্মুখে এসে দাড়ালি ?-_যাঁ সরে যা_সরে যাঁ- 

মাধুরী। হা হাঁ_যাচ্ছি--তবে যাবার পুর্বে তোমার কীন্ডি 
একবার তোমার চোখের সামনে ধ'রে তোমায় দেখিয়ে যাব। কে 

অপবিভ্র-কে কলঙ্কিত / তোমার কন্যা গৌরী ! চেয়ে দেখ দেখি দ্ধ, 
একবার এই মুখখানার দিকে-€৫এই সৌম্য উজ্জল শান্ত পবিত্র মুখশ্রী-- 
যার আহ্বানে, যার আকর্ষণে শত উচ্ছঙ্খলতার লীলাভূমি সেই পাপ 
হীরাবিলেও বিশ্বের পবিত্রতা ছুটে এসেছিল- অপবিত্র সে ?) কলঙ্কিত 

সে? চেয়ে দেখ দেখি এই নিমীলিত নয়নযুগলের দিকে-_দেখ ছ কি--- 
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দেখছ কি সেখানে লালপার ক্ষুদ্র একটা রেখা? চেয়ে দেখ দেখি এই 

প্রশান্ত ললাটের দ্রিকে__ আছে কি--আছে কি সেখানে কলঙ্কের কোন 

চিহ__কোন আভাস? 

ভাব্বর। কে- কেও? 

মাধুরী । কেএ? কেএ? এখনও চিন্তে পার্ছ ন--এখনও 
চিন্তে পার্ছ না _ছু'ব্ছরের যে মাতৃহার! শিশুকন্তাকে এ পাষাণ বুকের 

উপর মানুষ ক'রে এত বড় ক'রে তুলেছিলে এ সেই-_- 
ভাঙ্কর। ওকি গৌরী? 
মাধুরী । হা, এ গৌরী--াকে নবাবফৌজ হরণ ক'রেছিল-_আর 

যেন্বীয় পবিত্রতা প্রভাবে" হীঘ্মাঝিল থেকে নারীর গৌরব অক্ষুপ্ন রেখে 

'অসম্তমে মুক্ত হ'য়ে এসেছিল! 

ভাক্কর। এযা। 
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অএস্নুশ্য 

লদীতীর 

ভাঙ্ষর 

. ভাস্কর। কোলাহল থেমে গেছে_মাকর্ণ ট্রে গেছে- আলা 

গুলি একে একে নিভে গেছে। এ পারে পেছনে দাড়িয়ে অভিশাপ, 

আর্তনাদ, হাহাকার, মনস্তাপ আর তরে যে সম্মুখেতও পারের ধৃলর ছবি 

চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে__গথানেও ত এ পারের প্রতিবিদ্ব 

প্রতিফলিত । তবে কোথায় যাব__কোথায় ধাড়াব! জাতির অপকীন্ঠি-_ 

জগতের বিভীষিকা-ধ্বংসের প্রতিচ্ছবি__ প্রকৃতির অনিয়ম) যেতার 

স্থান কোথায়? 
: 

বেগে তানোজীর প্রবেশ 

তানোজী। পণ্ডিতঙ্গী-_পণ্ডিতজী, কষ্কণে ফিরবাঁর পথে যে এক 

মহা অন্তরায় উপস্থিত | 

ভাস্কর। কি? 

তানোজী । মানকর প্রাস্তরে সংস্থাপিত নবাব-শিবিরে চাঁঞ্চল্যের চিহ্ন 

দেখা যাচ্ছে__তাগা যেন আমাদের পাশ কাটিয়ে যাবার উদ্দেশ্য বুঝতে 

পেরে আক্রমণ ক'ব্বার উদ্যোগ কার্ছে। 
ভাকর। বেশ। 

তানোজী। এখন কি ক'রূব? 
ভাস্কর । যা ইচ্ছা । 
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তানোজী। একি বল্ছেন পণ্ডিতজী-_ 
ভাঙ্কর। ঠিক ব*লছি__শক্তির অপব্যবহার করেছি-_অন্দ্রের 

অবমাননা ক'রেছি__-আর এ হাতে তরবারি শোভা পার না। 

তানোজী। তবে কি হবে? 

ভাস্কর । ব্রঙ্গহত্যা করেছি-নারীহত্যা ক'রেছি_-কন্তাহত্যা 

ক'রেছি__বাঙ্গালা শ্মশানে পরিণত করেছি । দেখছ না, একেবারে 

কিনারায় এসে পৌছেছি__-আর আমায় কেন উত্ত্যক্ত কর। আমি যুছে 
হত হ'লে যা হ'ত-_ এখনও তাই হবে। 

(নেপথ্যে নবাব-সৈম্ত । আল্লা আন্না হো! 

তানোজী। একি । এত. সত্র! পণ্ডিতজী, এ বুঝি তারা 

'্সামাদের আক্রমণ ক'রেছে- 

ক্ষণেকের জন্য আত্মবিশ্বত হইয়া ভাক্ষর তরবারি কোযমুক্ত করিতে শুষ্ঠ কটিতে 

হস্তার্পণ করিলেন-__মুকুর্তে প্রকৃতিস্থ হইয়। বলিলেন_ 

তাঙ্কর। খবরদার শয়তান! আর প্রলুব্ধ ক'র না_( পরে দীর্ঘশ্বাস 

'ফেলিয়! বলিলেন ) স্বপ্ন! 

তানোজী। পগ্ডিতজী-_ 

ভাস্কর। শোন তানোজী, জীবনে শুধু একটা আকাজ্ষা আছে__ 
মারাঠান এঁ বিজয় পতাকা অম্্নি সমুন্নত রেখে মহান পেশোয়ারের চরণে 

সমর্পণ ক'রে বিদায় নেব__- 
তানোজী। এ গুরুভার কি বইতে পার্ব? 
ভাক্কর। শিক্ষা দানে ত কার্পণা করি নি তানোজী-_- 

তানোজী। তবে আশীর্বাদ করুন- আমার মন্তকে আপনার 

পদধুলি দিন__ 

ভাস্কর। কর কি--কর কি-মূর্খ, মুহুর্তে চূর্ণ হবে- দেবতার ক্রুদ্ধ 

অভিশাপে মুকুর্ে ভম্ম হবে-_খবরদার, আমায় স্পর্শ কর না! যদি 
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জয়ী হ'তে চাও-যদি দেবতার কৃপা লাভ করতে চাও--আশমার দিকে 

তাকিও না_-আমায় স্পর্শ ক'র নাঁ_দ্বণায় মুখ ফিরিয়ে আমায় অভিশাপ 

দিয়ে সমরানলে ঝাপিয়ে পড়! 
নতমন্তকে তালোজীর প্রস্থান 

( ক্ষণপরে ধীরে ধীরে ) এ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে--দেশের 

স্থসন্তান সব জন্মভূমির গৌরব রক্ষা ক'রতে বিজয় পতাকা হস্তে রণসাঁজে 
সমর ক্ষেত্রে ছুটে চলেছে--আর জাতির অকল্যাণ আমি-_-ওঃ ( দীর্ঘশ্বাস) 

মাধুরীর প্রবেশ রিনি 

মাধুরী । এই যে বাবা_লাবাযুদ্ধ ভ'চ্ছে_আর তুমি এখানে 

ভাক্কর। সৈন্তেরা যুদ্ধে যাচ্ছে, তাই এই অভিশপ্ত মুখ ঢেকে পড়ে 

আছি--যদি তাঁদের অকলাণ হয়। তুমি এখনও যাও নি মা? 

মাধুরী। কোথায়'যাব? 

ভাক্কর। তোমার দাদার কাঁছে-_ | 

মাধুরী। তোমার ষে কি কথা বাবা! তোমাকে কার কাছে 

রেখে যাব! 

ভাঙ্কর। হ্যা মা, আমাকে বাবা বলে ডাকৃতে তোর ভয় হয় না? 

মাধুবী। ভয়-_বাবাকে আবার কিসের ভয় ! 
ভাস্কর । ভয় নেই! যদি কামানে উড়িয়ে দি-_ 

মাধুরী । যাঁও, তুমি আবার সেই সব ব'ল্ছ। এবার কিন্তু আমি 

সত্যি রাগ করৃব। ্ | 

ভাস্কর। সেও ঠিক এম্নি অভিমান কর্ত_এম্নি স্েহের 
আবার করত ॥ | 

মাধুরী । বাবা, যুদ্ধ ক'রৃতে না যাও__শিবিরে চল। 

ভাস্কর ৷ না মা, এখানে আমি বেশ আছি-__এই স্বরচিত অকীর্তি_- 
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এই বিরাট ধ্বংসের স্তপ--এই পচা শবের তীব্র গন্ধ__এখাঁনে আছি, তাই 

এখনও ভিতরের শয়তানটা সংযত আছে-__লে বড় ক্ষেপেছে কি না 

ভয়ঙ্কর। (শিহরিয়া উঠিলেন-_-পরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ) 
কিন্তু মা, আমি ত এমন ছিলেম না__-ভাক্করের মন্ুযাত্ব ছিল, হৃদয় ছিল, 

নেহ ছিল, দয়! ছিল-_ভাঁঙ্কর অমান বদনে অকাতরে পথের ভিক্ষুকের 

বদনে তার মুখের গ্রাস তুলে দিয়েছে-আর্তের অশ্রু মুছিয়ে দ্রিতে ভাগ্চর 
জীবনপণ করেছে-)দেবী জ্ঞানে, জননী জ্ঞানে রমণীকে সন্মান করেছে 

কোন্ পাপে তার এই পতন হ'ল! ভাঙ্বর আজ জগতের বিভীষিকা 

তার অত্যাচারে আজ বাঙ্গালা ত্রস্ত-_কাঁমান দিয়ে আজ সে--ওঃ- আর 

বদি একদিন পূর্বেও সে ফিরে আস্ত ! | 
মাধুবী। আস্বার জন্য কি সে কম চেষ্ট/ করেছিল! আহার নিদ্রা 

ত্যাগ ক'রে ছুটেছে- উদ্বস্বাসে হাওয়ার আগে দৌড়েছে১-ওঃ কি সে 
ব্যস্ততা! কি সৌআকুলতা। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তার গতিরোধ 
হ'তে লাগল-_-থাক সে কথাঁ_ 

ভাস্কর । না__না-_-বল-__বল-[কিসে তার গতিরোধ হ'ল? 

নেপথ্যে নবাব-সৈম্ত । আল্ল। আল্লা! হো। 

মাধুবী। ওকি শব! 
ভাঙ্কর। কিছু না__জাহান্নামে ঘাক! বল, বল] কে তার শুধিরোধ 

করেছে 

মাধুবী। তোমার হত্যালীলা_ 
ভাষ্কর। এয! 

মাধুরী। প্রতিপদ ব্যথিতের আর্তনাদ, আহতের হাহাকার, আর্তের 
কাতর্ত, মৃতের বীভৎসতা৷ তার পথের সামনে দ্টাড়াতে লাগল, আর-_ 

আর সেই শাপত্রষ্টী দেববালা (নয়নে অনস্ত করুণাঁ_মুখে সাস্বনার 
অহিয্ধার)) বুফে অব্যক্ত.বেদন! নিয়ে ছুটে গেল, তাদের প্রসন্তা ভিক্ষা 
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ক'রে দেবতার উদ্যত ক্রুদ্ধ অভিশাপ থেকে তার পিতাকে রক্ষা 
ক'রৃতে__ 

ভাঙ্কর। আর না_-আর নাঁ-আর শুন্তে পারি না-আর শুনতে 

চাই ন।-_ ক্ষান্ত তও- ক্ষান্ত হও পাষাণী_ বুকখান! যে চৌচির হয়ে যাবে- 
81 নেপথ্যে নবাব-সৈম্য । আল্লা আল্লা তো। 

বেগে তানোজীর প্রবেশ 

তানোজী। পণ্ডিতজী, এ শুন্টন, নবাবী-ফৌজের জয়োল্লীস-- 

মারাঠাবাহিনী ছত্রভঙ্গ__ 

ভাঙ্কর। হ'ক ছত্রভঙ্গ--আমি কিছু শুনতে চাই নাঁ_ 
তানোজী। তাতে কিছু আসে যায় না-_আমার বলবার প্রয়োজন 

আছে! শুনুন পণ্ডিতজী, যাত্রাকালে মহান পেশোয়া নিজ হাতে 

মাঁরাঠার যে বিজয় পতাকা আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন__এতকাল 

অকাতরে হ্ৃদয়-রক্তে যার গৌরব আপনি অক্ষুণ্ন রেখেছেন__-এই আপনার 

,সে পতাকা আপনি ফিরিয়ে নিন। নবাব-সৈন্ত যদি আজ মারাঠার' 

বিজয়-বৈজয়ন্তী ছিনিয়ে নেয় ত আপনার হাত থেকে নিক-যদি তাকে 

পদাঘাতে চূর্ণ করে ত আপনার সম্মুখে করুক-__- 

ভাঙ্কর। কি! ছিনিয়ে নেবে! পদাঘাতে চূর্ণ ক'র্বে মারাঠার 
বিজর-বৈজয়ন্তী 1!_-শয়তাঁন_-শয়তান ! আর একবার বুকের ভিতর গর্জে 
ওঠ দেখি! আয় ত মা, একবার তেমনি ক'রে রণপাজে সাজিয়ে দেত 

--একবার তেমনি ক'রে কটিতে তরবারি পরিয়ে দে ত-যেমন ক'রে 
গৌরী পরিয়ে দিত ! যাঁও তানোজী-_সাজাও বাহিনী-_চালাও কামান-- 

মাধুরীর হাতি ধরি! বেগে প্রস্থান 

ূ তানোজী। আর চিন্তা নেই__হর হর মহাদেও--- 

_. বিপরীত দিকে পান] 
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মানকরে নবাব শিবির- মন্ত্রণ। কক্ষ 

মুস্তাফা খাঁধুঅধীরভাবে পাঁদচাঁরণকরিতেছেম_: 

মুস্তাফা । বটিকা-প্রহত তৃণথণ্ডের মায় মীরাঠা-সৈহ্কে উড়িয়ে 

দিলেম, আর মূহুর্তে কি এক দৈব ্ররপণঁর-ন্দৰ্শক্তিতে সষ্ভীবিত হ'য়ে 

তার! ফিরে ঈাঁড়িয়ে নিমেষে লবন্দপ্ঘশল্জপী” আফগান-বাহিনীকে ছিন্ন 

ভিন্ন ক'রে দিল+তবৃদ্ধির মত আমি শুধু তাদের দিকে চেয়ে রইলেম 
তারপর যখন জেগে উঠলেম, তখন পরাজয়ের কৃষ্ণ-কালিমায় আমার 

বদনমণ্ডল একেবারে সমাচ্ছন্ন !) ছত্রভঙ্গ পলায়নপর সৈম্ত এমন অটল হ'য়ে 

ফিরে দাড়াতে পারে__এমন ভাবে গঞ্জে উঠতে পাঁরে-এমন দুটতার 
সঙ্গে কপাণ ধ'র্তে পারে-এ যে কল্পনীর অতীত-_- 

কিছুক্ষণ পাদচারণা করিলেন_ পুনরায় বলিতে লাগিলেন__ 

কুক্ষণে মাঁরাঠার দেবকার্যে বিস্প ক'রেছি-কুক্ষণে তাদের দেবতাকে 

অপমান ক'রেছি-_-তাই খোদা আমার উপর বিরূপ-তাঁই আজ 

বিজয়মাল্য পরাজয়ের গ্লানিতে পরিণত রয়েছে । 

গোলাম হোসেন ও মিরজাফরের প্রবেশ 

রি মিরজাফর । এই যে খালাহেব, কতক্ষণ এসেছেন ? 

মুস্তাফা । আপনখব এত বিলম্বেব করণ ? 

িরধীকর। ক্ই, ন্বাবনীহেব ত এখনও আসেন নি। 

মুস্তাফা । তার সুখনিত্রায় বোধ হয় এখনও জাগরণের, সাড়া পড়ে নি। 

শা সা 

আলিবর্দির প্রবেশ 

আলি। তুল মুস্তাফাভুল! তোমাদের ন্যায় রণদক্ষ সুহদ 
থাকৃতেও বান্থাঙ্গাক্ সবাবের নিদ্রা অনেক দিন টুটে গেছে। 
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মুন্তাকা। আমার মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা করুন জাহাপনা! 

আলি। তোমার কোন অপরাধ হয় নি মুস্তাফা_-আমি বেশ বুঝতে 

পেরেছি বে এ পরাজয়-শল্য তোমার বুকে যত বেজেছে তত বুঝি আমার 

বুকেও বাজে নি-- 
মুস্তাফা । “তবে শুনবেন জাহাপনা, কতখানি বেজেছে! বুঝি এ..: 

বৃকখানা একেবারে চর্ণ হয়ে গেছে! আফগান আর সব সইতে পাবে 

ছীতাপনা) শুধু সইতে পারে না শক্রর অবজ্ঞা-_শুধু সইতে পারে না 
শৌধ্যের প্রতিযোগিতায় অপরের শ্রেগত্ব। আফগান-কলঙ্ক আমি-- 

ভাস্কর পর্ডিতের নিকট এই মশ্্ধাতী পরাজয়ের গ্লানি বহন ক'রৃতে কেন, 
আমি বেচে রইলেম__কেন আমার ভাগ্যবান আফগান-ভাইদের বীর- 

শধ্যাপার্শে সমর ক্ষেত্রে স্থান পেলেম না! 

মিরজাফর। বৃথা অনুশোচনায় আর লাভ কি খানাছেব। 

এখনকার কর্তব্য স্থির করুন। 

আলি। হা মুস্তাফা_আমি তোমাদের স্মরণ ক'রেছি কর্তব্য নির্ণর 

ক'রতে। 

মুস্তাফা । ক্ষমা করবেন জাহাপনা--আমার দ্বারা আর কোন 

কার্য হবে না। আমার উপর খোদা নারাজ । আমি বেশ বুঝতে 

পেরিছি, গত যুদ্ধে আপনার পরাজয়ের একমাত্র কারণ আমি; 
শুধু আমি অস্ত্র ধরেছিলাম বলেই আপনি, বিজম্বমীল্য থেকে বঞ্চিত 

হয়েছেন। 
মিরজীফর। অধীর হবেন না খাসাহেব_ 
মুস্তাফা । অধীর হই নি সিপাহশালার! আমি যা বলছি খুব 

বিবেচনা করেই বলছি। শুনুন জাহাপনা, দৈববলে বলীয়ান এই ভাস্কর 
প্ডিত-_কার' সাধ্য নেই যে তাকে নমিত করে। 

, মিরজাফর। তবে কি সে উৎপীড়ন কর্বে-_যথেচ্ছ লুষ্ঠন কর্বে-. 
নব 
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কাঁমান দিয়ে বাঙ্গীল| ছারখার করবে- আর তার কোন প্রতীকার হবে 

না, চক্ষু মুদে নীরবে সহা করব)? 
মুস্তাকা। সন্ধি করুন-_ 

মিরজাফর | মারাঠার সহিত সন্ধির অর্থ_কোটি কোটি মুদ্রা 

উৎকোচ! কোথা থেকে আনবে আজ মে সন্ধির উপাদান! 

জগংশেঠের গদী লুষ্ঠিত__-আজ ধনকুবের পথের ভিথারী ! (প্ররুতিপুঞ্জ 
ধনহীন__নিরন্ন! চারিদিকে ভাহাকার) আমি বলি খাপাতেব, এই 
ধারণাই যদি আপনার জন্মে থাকে যে ভাস্কর পণ্ডিত টৈববলে 
বলীয়ান, তবে তার শঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া মুর্খতা-+কি নল গোলাম 

হোসেন ? 

গোলাম । নিশ্চয়। 

মিরজাফর। অথচ আমরা সন্ধি করতে পারছি না। এ বড় 

সমশ্তার অবস্থা]! 

আলি। তাই ত। 

মিরজাফর। এরপ ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদেরা-_কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ 
করে থাকেন। কি বল গোলাম হোসেন? 

গোলাম । হা,তা বই কি? 
মুস্তাফা । কৌশল! কিরূপ? (৮621 চাশিিব *০৭) 

মিরজাফর। ভাস্কর পণ্ডিতের নিধন ভিন্ন বাঙ্গালার বক্ষা নেই! 
কৌশলে তাকে হত্যা করৃতে হবে! 

মুস্তাকা। হতা।? 

মিরজাফর। হ্যা হত্য]। 

মুত্তাফা। কি প্রকারে? 

মিরজাফর। সন্ধির আশ্বাদে শিবিরে আহ্বান ক'রে। 

যুস্তাফাঁ) এ যে,টপশাচিক হশংসতা। ) 
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স্রী শকীপি ২ লিক?) 

আলি। হে আহ্বান করে অভ্যাগতকে হত্যা করবে) এন বউ 
পাপ ডক সহ করতে পারবে মিরজাফর ! 

মিরজাফর। পাপারুল্ছেন জাহাপনা! নিরাহ নিরন্তর গ্রামবাসীদের 
উপর কামানের জপন্ত অনল নিক্ষেপ করে কি পুণাশীলতার পরিচর় সে 
ন্থ্য দিচ্ছে জীহাপন1 ! শয়তানকে যদি দমন করতে চাঁন তবে শয়তানের 
আশ্রয় গ্রহণ করুন। ভাক্কর পণ্ডিত যদি আর দশ দিন জীবিত থাকে__ 

দশ দিন সে ছূর্ববত্ত যদি বাঙ্গালার বুকের উপর যথেচ্ছ বিচরণ করবারু 
স্থযোগ পায়, তবে আপনি নিশ্চয় জানবেন জাহাপনা, এই বাঙ্গালায় 

দশজন মানুষ ভীবিত থাক্বে কি না খুব সন্দেহ ? 
গোলাম । নিশ্য়-__নিশ্চয় । 

(মিরজাফর | শুনুন জাহাপনা, ভাক্কর পণ্ডিতের এই হত্যার স্মৃতি 

যি আমরণ আপনাকে জজ্জরিত করে আপনার সমাধির শান্তি-শষা 

কণ্টকিত করে__-তবুও জহাপনা, প্রজারঞ্জনের জন্য তাকে আপনার 

হত্যা করতে হবে। 

আলি। মরণের তীরে দাড় করিয়ে একি পরীক্ষায় আমায় ফেলে 

খোদা! এ যে আমার উভয় সঙ্কট ! ' এই শুরু ক্রেশ মাথায় করে 
অভ্যাগতকে হত্যা কর্ব!১ এ কলঙ্ছে কর ছাপ যে হদয়ের নমস্ত রক্তেও 

ধৌত করতে পারব ন। মিরজাঁফর ! 

মিরজাফর। হ"কৃ কলঙ্কের ছাপ, তবুও স্বর্গীয় দীরপ্চিতে উদ্চাসিত। 
এ ষে প্রজার রক্ষার্থে আপনার আত্ম-বলিদান জাহাপন]। 

আলি। তবে এই কি খোদার মরজি ! 

মিরজাফর | নিশ্চয় কোন দ্বিধা করবেন না জাহাপনা- 

আপনাঁর লক্ষ লক্ষ প্রজা আজ ব্যাকুল দৃষ্টিতে আপনার মুখের দিকে চেয়ে 

আছে-_তাদের রক্ষা করুনজরীহাপনা) তা হলে আমি এখনই মারাঠা 

শিবিরে দূত পাঠাই জখহাপন1। 
১৩ 



১৬২ বঙ্গে ব্গা পঞ্চম অস্ক 

আলি। দূত পাঠাবে 

মির। না হয় আমি নিজেই সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মীরাঠা-শিবিরে 
যাচ্ছি--সেই ভাল, কি বল গোলাম কোসেন ? 

গোলাম । নিশ্চয়__নিশ্চয়-_ ূ 
মির। তা হলে আমি এখনই রওনা হই' জীহাপনাঁ_কিছু ভাববেন 

না। এ আপনার আত্ম-বলিদীন। এস গোলাম হোসেন-_ 
গোলাম হোসেন সহ মিরজাফরের প্রস্থান 

আলি। মুক্তাফা। 

মুস্তাক! । জনাব 
আলি। কি ক'রূলেম? 

মুস্তাকা। বুঝতে পারছি না জাহাপনা_-আমার ধারণাশক্তি লুপ্-_ 
আমার মন্তিষ্ষ যেন বিকৃত । 

আলি। দেকি মুস্তাফা! 

মুস্তাফা! । যুদ্ধ স্থগিতের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে মারাঠীর বিরুদ্ধে মেই 
অভিযানই আমার কাল হ'য়েছে-_আমি খোদার কৃপা হারিয়েছি। (একটা 
সোজা কথা বুঝতে পারি নি জশহাপন! যে, খোদা বলেই ডাকৃুন, আর 
বিশ্বনাথ বলেই ডাকুন, ডাক পৌছে সেই এক অনাদি অনন্ত বিরাট 
পুরুষের চরণতলে । «এ কথাটা আমার মাঁথায় আসে নি জশহাপনা, যে 
ইস্লামই হ'ক, আর হিন্দুই হ'ক, ধর্ম মাত্রই পবিত্র-হেয় কেউ নেই, দ্বণা 
কেউ নেই। যা ক'রছি জাহাপনা ভাবতেও শরীর কণ্টকিত হ'য়ে 
উঠে! কত ব্যথা বেজেছিল তাদের বুকে যখন তীরা বিশ্বনাথ ব'লে 
আর্তনাদ ক'রে পৃজা শেষ হবার পূর্বে তাদের প্রতিমা নদীতে নিক্ষেপ 
করেছিল! উ* কে জানে অস্তিমে এই মহাপাতকীর উত্তপ্ত ললাট 
খোদার এক কণা করুনায় সিঞ্চিত হবে কি না। 

আলি। উত্তেজিত হ'য়েছো মুস্তাফা । শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম কর গে? 



তৃতীয় দৃশ্ঠ বঙ্গে বগা ১৬৩ 

মুন্তাফা। হা, আমার বিশ্রামের প্রয়োজন জীহাপনা, আমি টি নিচ্ছি। 

আলি। সেকি মুস্তাফা! ূ 
মুস্তাফা । স্থৃতির এ মন্খারাহী উতপীড়ন আমায় একেবারে অতিষ্ঠ 

করে তুলেছে। আমি শাস্তি চাই-__বিস্বৃতি চাই। জাহাপনা,আমি মক্কা ধাব। 

আলি। মঞ্ধা যাবে! 

মুস্তাকা। ই জনাব,)মকা যাব। ভীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সেখানে 

বসে কৃতকন্মের প্রায়শ্চিত্ত ক'রুবো 1) দেখি যদি অন্তিমে খোদার এক কণ। 

করুণালাঁভে সমর্থ হই। (জাহাপনা । কাব্যগতিকে, দশ্তের উত্তেজনায় 

অনেক লময় আপনার বিরাগের কারণ হ'য়েছি, আজ সে সব আমার মনে 

হচ্ছে, আর বুকথানা পুড়ে ছাই হ'য়েযাচ্ছে__আমার ক্ষমা ক'রুবেন জনাব? ণ 

আলি। জীবনে অনেক পাপ ক'রেছি, এই শুরু কেশ নিয়ে এখনও 

ক'র্তে উদ্যত হ'য়েছি। জানি না আমার পরিণাম কোথায়! তীর্থবাত্রী 
তুমি মুস্তাফা, তোমাকে ফেরাবার চেষ্টা ক'রে আর পাপের বোঝা! বাড়া 

না। যাও বন্ধু, আশীর্ববাদ করি খোদার কৃপালাভে সমর্থ হও । 

মুস্তাফ!। জাহাপনার জয় হোক ! সেলাম জনাব . 
বিপতরগঞ্ষে উভয়ের প্রস্থান 

ভুত্ীক্ ভু্থ্য 

শিবির-কক্ষ 

ভাঙ্কর 

তাস্কর। বুকের মাঝে এই হাহাকার-__এই দৈন্তের আর্তনাদ__সব 
স্তব্ধ ক'রে, সব উপেক্ষা ক'রে সংসারের সঙ্গে সমান তালে চ'লতে হবে__ 

এই ছুর্বহ জীবন--ও£_তবু ওকে বইতে হবে__-তবু বেঁচে থাকতে হবে 
কি শান্তি! (শিহরিয়া উঠিলেন ) বিশ্বনাথ-_বিশ্বনাথ__-আমায় মুক্তি 
দাও- মুক্তি দাও হঠাৎ শিবির ঘারে গোলমাল ) ওকি শব! 
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সানৈক। রমণী ও তৎপশ্চাতে রন্দ।র বেগে প্রবেশ 

বক্গী। পর্িতজী__পণ্ডিতঙগী, সরে যান-_ রমণী ক্ষিপ্তা__ 

রম্ণী। রক্ত চাই-__রক্ত চাই__কই, কে ভাক্কর-__কে সেই শয়তান? 
ভাঙ্কর। একি' একি! আমার চোখের সম্মুথে এ কি বিভীষিকা? 

তুমি কি পীডনজঙ্জরিতা__রুধিরলোলুপা- উন্মাদিনী “বঙ্গমাতা? ? লকৃলক্ 

বসনার ভাঙ্করের শোণিত সন্ধ।নে ভৈরবী মুন্িতি ছুটে এসেছ !- মা) মা, 

তামার চরণে কোটা কোটা অপরাধ করেছি-_নিয়তির মত কঠোর হস্তে 

তোমার অঙ্গ থেকে লাবণ্যেব প্রতি চিষ্ন কেডে নিবেছি__লাঙ্গল দিয়ে 

তোমার ভরি চষে ডলে পলো বুলো কারে দিয়েছি-__এস মা, এই 

ভাস্কর শ্ডিত-_-এই সেই বার্ধাল।র বিভীষিকা এই সেই হত্যার কিস্কর 

_এল নিন এস__ছটে এন_তোমার এ শাণিত ছুরিকা আমার 

বুকে আমূল বসিয়ে দাও প্রতিশোধ নাও ভাক্করের উষ্ণ বক্ষ-রক্কে 

তোমার সন্তানগণের তর্গণ কর! 

রমণী । এা_আরম্ত হয়েছে-বুকের মাঝে বৃশ্চিকদংশন আরম্ত 

হয়েছে_-বেশ ভ'য়েছে_ বেশ হয়েছে--তবে আর তোমায় হত্য] ক"র্ব 

নামার তোমার রক্ত চাইব না__জল, জল--আমি জল্ছি, তুমি জ্বল্বে 

না! আমার স্থখের সংসার ছারখার করেছ-হাত পা বেধে আমার 

চক্ষের সম্মূথে আমার স্বামী পুত্রকে হত্যা ক'রেছ-__আমার পবিত্র ললাটে 

কলক্কচিহ্ অগ্ষিত কঃরেছ- আমার ইহকাল পরকাল সব নষ্ট ক'রেছ-_ 

তুমি জল্বে না! যে জালায় আমি জল্ছি, তার চেয়ে ভীষণতর জালায় 

তুমি জল্বে_যে বাজ তুমি বাঙ্গলার বুকে হেনেছ, তার চেয়ে ভীষণতর 
বাজ তোমার বুকে বাজবে । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কেমন প্রতিক্রিয়া 

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ বেগে প্রস্থান 

রঙ্ষী। পণ্ডিতজী-পণ্ডিতজী ! একি! কীপছেন কেন? স্থির 

হ'ন-- স্থির হ'ন-- 
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ভাঞগগর। (অতি কষ্টে) আমার কঙ্কণে নিয়ে যাঁও--বাঙ্গালার 

বাতাসে আমার নিশ্বান আটকে অ।স্ছে। 

মিরজাফরকে লইয়া ভানোজীর প্রবেশ 

তানোজী। পণ্ডিতজী, খান্খানান মিরজাফর থা বাহাছুর আপনার 

দর্শন প্রাথী । আঙ্কন খাসাহেব 

মির। বন্দেগী পণ্ডিতজী-_ 

ভাঙ্কর। খাসাহেব আমি শ্রান্ত | টলিতে টলিতে প্রস্থান 

তানোজী । আস্থন খাসাহ্েব, আসন গ্রহণ করুন । 

মির! পণ্ডিতজীকে যেন অস্থ্স্থ বোধ হ'ল-- 

তানোজী। কই না, অতিরিক্ত পরিশ্রমে হয় ত শ্রান্ত ভ'য়েছেন_ 

এখনই আসবেন! আপনার ন্যায় রণদক্ষ সেনাপতির সঙ্গে প্রতিবোগিত। 

ত সহজ কথ নয় খাসাহেব। 

মির। কেন আর লঙ্জা দেন সপ্দার। প্রবিযুদ্ধেই আমর পরাস্ত 

হ'য়েছি-কোন দিকেই ত আপনাদের প্রতিহত ক'রৃতে পানি নি। 

তানোজী। নবাবসাহেব কুশলে আছেন ত ? 

মিব। হা, শারীরিক অস্থস্থতা কিছু নেই-তবে গ্রগাপুঞ্জের 

হাহাকারে বড চঞ্চল হয়ে পড়েছেন । 

ভাম্বরের প্রবেশ 

ভাস্কর । এই যে খাপাহেব, ক্ষমী করুবেন_ আপনাকে অনেকক্ষণ 

বসিয়ে রেখেছি 

মির। পণ্তিতজীকে যেন অস্থুস্থ ব'লে বোধ হচ্ছে । 

ভাঙ্গর। অন্থস্থ থাসাঁহেব-_জীবনধারণই একট] বিড়ম্বনা । যাঁক্, 

তারপর খাপাহেব__- 

মির । আমি আপনার নিকট সন্ধির প্রশ্তাব নিয়ে এসেছি পণ্ডিতজী-_ 
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ভাঙ্কর। সন্ধি করতে আমি সব সময়ই প্রস্তুত আছি, তবে 

আপনাদের_যাক সে কথা! গত বিষয়ের অবতাঁরণ| ক'রে আমি 

মনোমালিন্য বাড়াতে চাই নাকি সন্তে সন্ধি ক'র্তে চান? 

মির । দশ লক্ষ মুদ্রা নিয়ে আপনি বাঙ্গাল] ত্যাগ করুন-_ 

তানোজী। মাত্র দশ লক্ষ! একি ঝল্ছেন খামাহেব 

মির। কেন সদ্দার? 

তানোজী। মির খা যখন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, তখন 

আমাদের বাঙ্গালা ত্যাগের মূল্য নিরপিত হয়েছিল, এক কোটী মুদ্রা । 
আজ ত আমাদের আরও চাইবার অধিকার হয়েছে । 

মির। নিশ্চয় | বার্গালার রাজশক্তিকে যে ভাবে আপনার! জঙ্জরিত 
করেছেন তাতে আজ আপনাদের বিষ কোটা চাইৰারও অধিকার আছে 

কিন্ত সর্দীব-এবাঙ্গালার বশ্তমান অবস্থাটা একবার বিবেচনা কবে দেখুন 

দেখি কি আছে আর বাঙ্গালার ! জগংশেঠের গদী লুন্ঠিত-_বাজভাতগ্ার 

কপদ্দক শূন্-_প্রকৃতিপুঞ্গ গৃহহীন_ নিবাশ্রয়-বনে জঙ্গলে মাথা 
লুকিয়ে পড়ে আছে__শস্তাক্ষেত্র শ্মশীনে পরিণত-_এই দশ দক্ষ মুদ্রা যা 

আমি আপনাদের নিকট প্রস্তাব করূলেম, তাও বাঙ্গলার নবাবের একরূপ 
ভিক্ষা ক'রে সংগ্রহ ক'র্তে হবে। 

ভাঙ্কর। তা সত্য বটে। 

মির। মুদ্রার পরিমাণে কিছু আসে যায় না_ আমরা আপনার 

শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে আপনার সম্মান রক্ষা ক'র্ছি। (হা, আর একটা 
কথা-_পৃর্ধ্বেই বলেছি, বগীঁর উতপীড়ন-আশঙ্কায় প্রজাপুগী বনে জঙ্গলে 
আশ্রয় নিয়েছে__ আপনাদের নামে তাদের অন্তরে এমন একটা আতঙ্কের 

সঞ্চার হয়েছে ষে, কোনমতে আমর! তাদের গৃহে ফেরাতে পারছি না 

দেখেছেন ত পণ্ডিতজী-_জনাকীর্ণ সমৃদ্ধসহর আজ জনশৃন্য-_খা খা ক'র্ছে 
_-শ্রগাল কুদ্ধুরের বাসভূমিতে পরিণত হয়েছে 1) যদি আপনি সন্ধির সর্দে 
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সম্মত হন, তবে এঁ ভীতি-বিহ্বল 'প্ররুতিপুগ্তকে আশ্বস্ত ক'রতে মেহেরবাণী 
ক'রে আপনার একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় এই দশ লক্ষ মুদ্রা আন্তে নবাব- 

শিবিরে বেতে হবে । 

তানোজী। মে কি! অপস্ভব--একাকা নিরশ্্ম অবস্থায় নবাব- 

শিবিরে না খাসাহেব, তা কখনই হবে না। 

মিব। কেন সদ্দার? 

তানোজী। পদে পদে প্রতারিত হ'য়ে কেমন ক'রে আপনাদের 

বিশ্বীদ ক'বৃব খাসাহেব। 

মির। দিন যে বদলে গেছে সদ্দার__-কোন্ আশায় আজ বাঙ্গাল] 

আপনাদের সঙ্গে চাতুবী করবে! তার সৈম্ত নেই__ সেনাপতি নেই-_ 

রসদ নেই-_অর্থ নেই, এখন যে আপনাদের অন্ধ গ্রহ ব্যতীত তার উদ্ধারের 

কোন উপায়" নেই। আর আপনাদের সঙ্গে প্রতারণ। ক'রে বাঙ্গালা 

যে শান্তি পেয়েচে-€আপনাদের যে সংহার-লীল| দেখেছে) তা কি 

বাঙ্গাল! ইহজীবনে কখনও ভুলবে! কোন সন্দেহ ক"রূবেন না পণ্ডিতজী, 

কোন দ্বিবা মনে বাগবেন নাবাঙ্গালার উপর ভৈরব নৃত্যে স্দয়ে 
যে আতঙ্কের সঞ্চার করেছেন, আজ একবার অস্ব ত্যাগ কবে 

সৌম্য মৃ্তি দেখিয়ে মেই আতঙ্কটা দূর ক'রে দিন, যাতে আবার তারা 
অরণ্য ছেড়ে নগরে আসতে সাহস পায়! ব্যক্তিগত ভাবে এইটুকু 

বাঙ্গালা আপনার নিকট চাইছে যে, একাকী শিরঘ্্ অবস্থায় নবাৰ 

শিবিরে গিয়ে, তাঁকে এই অভয় দিন যে আপনার নিকট তার আশঙ্কা 

নেই ! (স্বগত) কোন মতে একবার শয়তানকে শিবিরে নিযে যেতে পাবৃলে 

তখন বুঝব (প্রকাশ্যে ) যদি পণ্ডিতজী সম্মত হন--এই খস্ডা সন্ধিপত্র 

_সর্ত বিখদভাবে লেখা রয়েছে_ পড়ে দ্রেখে স্বাক্ষর করুন__এই নবাব- 

সাহেবের স্বাক্ষর । (তানোজী সন্ধিপত্র লইল ) 

ভাস্কর । উত্তম, আপনি শ্রীস্ত-_কক্ষান্তরে গিয়ে বিশ্রা্ 



১৬৮ বঙ্গে বগা পঞ্চম অঙ্ক 

করুন গে$। কর্তব্য নির্দারণ ক'রে আমরা আপনার নিকট সংবাদ 

পাঠাচ্ছি। 

মির । যে! হুকুম 

ভাস্কর । তানোজী-_ 

তানোঙ্গী। আস্থন খাফাহেব । তানোজী ও মিরজাফরের প্রস্থান 

ভাক্খর। কেন আর এই অভিশপ্চ-জীবন ভার ব্ইব! মৃত্যুর 

পরপারে হয ত-€মা-_মাঁ” নি 

মাধুরীর প্রবেশ 

মাধুরী । কিবাবা? র 
ভাহ্কর। বলতে পারিস মা, মৃত্যুর পরপারে কি বাঞ্ছিত জনের 

দেখা পাওয়া! যাবে ? 

মাধুরী । একি অদ্ভুত প্রশ্ন বাবা। 

ভাঙ্গর। না কিছু না__যাঁও-_ হতবুদ্ধির স্যায় মাধ্রীর প্রস্থান 

প্রীয়শ্চিত্ত ভবে-_খণ পরিশোধ হবে-__অথচ মাঁরাঠার বিজয়-গর্ব অক্ষুণ্ন 

থাকবে__এবে মুক্তির নিমন্্ণ। | 

তানোজীর পুনঃ প্রবেশ 

এই যে তানোজী-__কি বল? 

তানোজী। কিছু বুঝতে পারছি না পণ্ডিতজী । অবিশ্বাস ক'রুবার 

কোন কারণ দেখছিনা-__-অথচ প্রাণ যে কোন মতে বিশ্বাস করতে চাইছে না। 

'ভাস্কর | এ সংশয়.তোমার বোধ হয় নবাবের পূর্ব ব্যবহারে ? 

তানোজী। তা হতে পারে || 

ভাঙ্গর। শোন তানোজী, খুব সম্ভব নবাব প্রতারণা ক"র্বেন ন1। 

আর যদি তাঁর আবার দুর্বরদ্ধি হয়, তাতেই বাকি ক্ষতি আমাদের ? 
আমার জাতীয় গৌরব অক্ষুপ্ন থাকবে_-তোমরাও নিরাপদে কষ্কণে 
গৌছবে-_কেউ ব'লবে না যে মাবাঠা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে। 
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তাঁনোজী। কিন্ধ আপনি ? 

ভাক্ষর। যদি নবাব সন্ধির অমধ্যাদা ক'রে একাকী নিরস্ত্র পেষে 
আমাকে হত্যা করেন? কি মূলা এ প্রাণের তানোজী। € এই অভিশপ্ত 

জীবনের বিনিমষে আমি আমার দেশের, আমার জাতির এক বৃহৎ কল্যাণ 

সাধন কর্ন । এই বিশ্বাসঘাতকতার, এই নৃশংসতার কথা যে মুহর্তে 

কঙ্কণে পৌছবে, মহারাষ্টরব্যাগী এমন একট তীব্র উত্তেজনা ছুটবে 

এমন একট। প্রাণের ঘুমভাঙ্গা সাঁড। পড়বে, এমন একটা চেতনার 

দ্রুত স্পন্দন ফটে উঠবে, যার প্রবাহে বাঙ্গালার মস্নদ ত তুচ্ছ, সমগ্র 

ভারত প্লাবিত হবে ) এ মরণ €যদেবতারও বাঁঞ্চিত--এ মৃত্যু যদি 

নবাব আমাকে দেন আমি তাঁকে আশীর্বাদ ক'রে ম'রব! আর নবাৰ 

যে আমাকে হত্যা ক'রূবেন তারও কোন নিশ্য়ত। নেই-_তিনি সন্ধি 

রক্ষা ক'র্তেও পারেন; ত| হ'লে তার প্রতিশ'তি দশ লক্ষ মু! নিয়ে 
সগৌরবে দেশে ফির্ব_দাও সন্ধিপত্র। (তানোৌজীর নিকট হইতে? 
সন্ধিপত্র লইয়া সি করিলেন ) যাও খাঁসাহেবকে দিরে এস__ 

তানোজী। না পিতজী, এ সন্ধিতে কাজ নেই । 

ভাঙ্কর। আর তা হয় ন। তানোজী, আমি স্বাক্ষর করেছি । আছ” 

[তানোচী | বিশ্বনাথ__এ কি ক'রলে--এ কি করলে! ্ 
্ বিপরীত দিকে প্রস্থান 

চত্তুর্খ হস্ত? 

সজ্জিত নগরী- রাজপথ 

বিপরীত দিক হইতে মোহনলাল ও মুস্তাফার প্রবেশ 

মুস্তাফা । এই যে মোহনলাল-__মোহনলাল--তোমার সঙ্গে আমার 
একট! বিশেষ্ প্রয়োজন আছে। ৃ 

মোহন । আদেশ করুন । 

মুস্তাফা । আমি মক্কা যাচ্ছি। 
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মোহন । মক্কাযাচ্ছেন! কেন? 

মুস্তাফা । ক্লতকম্মের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্তে ! সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি, 

কেবল এই তরবারীখানা নিয়ে আমি এক মহা সমস্তায় পড়েছি। 

আফগানের তরবাবির মধ্যাদা কে রাখতে পার্বে-_কাকে দিয়ে যাব । 

মোহন। যার উপর বিশ্বাস হয়_-যাঁকে উপযুক্ত মনে করেন__ 

মুস্তাক] । শোন হিন্দু, তোমার সেই বারুদমাখা মুভি আজও আমি 

ভুলি নি। যে মৃদ্তি মুস্তাফা খায়ের প্রাণে ঈধ! জাগিয়ে দেয়, তাকে মুস্তাফা 
কুলে না--সমগ্র বাঙ্গালায় আমার এ তরবারির মধ্যাদ1 রাখবার উপযুক্ত 

পাত্র একমাত্র তুমি। নাও বীর, তরবারি নিয়ে আমার নিশ্চিন্ত কর-_ 

আমার তীথবাত্রার পথ কণ্টক-মুক্ত কর। 

মোহন। বহুত বহুত সেলাম খাসাহেব। এ আমার মহৎ সম্মান। 

সানন্দে আমি আপনার এ দান মাথায় ক'রে নিলেম। আর এই তরবারির 

মবাদ1 রাখতে প্রয়োজন হ'লে আমি প্রাণদানেও কাতর হব না। 

মুস্তাফা । তা আমি জানি । এবার নিশ্চিন্ত | তা হলে মোহনলাল,আমি 

বিদায় হই । এ উত্সবের কোলাহল শোনা যাচ্ছে__আর বিলম্ব ক'রব না-_ 

মোহন । এখনই । এই উৎসব 

মুস্তীফা। কোথায় উৎসব! ও উৎসবের কোলাহল যে একটা 

বিরাট আর্তনাদের বাখ্িক আবরণ-__ 

মোহন। তার অথ খাসাহেব? 

মস্তাফা। এই মস্নদের প্বংস অনিবাধ্য-_সন্ধির প্রস্তাবে প্রলুব্ধ ক'রে 
শিবিরে নিমন্ত্রণ ক'রে নবাবসাহেৰ ভান্কর পণ্ডিতকে হত্যা করতে 

কৃতসক্ষল্প। যাক, আর সে কথায় আমার প্রয়োজন কি! এইবার 

যাত্রা করি-_ ৃ প্রস্থান 

মোহন। হত্যা ক*বৃবে- হত্য1 করবে! অভ্যাগতক্কে হত্যা ক'রবে। 
কি ভয়ঙ্কর! এই ভাস্কর পণ্ডিত আমার ভন্রীকে রক্ষা ক্'রেছিলেন_ 
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আমর বংশের পবিত্রতা রক্ষা করেছিলেন । শাহাজাদা ভিন্ন আব কেউ 

এ বড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে পারবে না_-কেউ তাকে বক্ষা করতে পারবে 

না_এখনই সাভাজাদাকে সংবাদ দেব__ 
দত প্রস্থান 

উত্নবরত। বমণাগণের প্রবেশ ও গীত 

ছেলে ঘুমুলে৷ পাড়া জুড়লো বগা গেল দেশে। 

ভাতার পুত নিয়ে আবার ঘর ক"র্ব হেসে। 

চ'ল্বে না আর ছোর! ছুরি, বনবাদাড়ে লুকোচুরি, 

মানের দায়ে কুলনারী থাববে না আর ত্রাসে ॥ 

মলিন মুখে ফুটলো! হাপি, শান্তি এল দেশে । 

আবার থাকবো সুখে বাসে ॥ 

্ প্রস্থান 

ভাম্কর প্ডিত, তানোজী ও সৈন্যগণের প্রবেশ 

ভাঙ্কর। দেখছ তানৌজী, কেমন মুক্তির নিশ্বাস ফেলছে এব আঙ্গ 

--এই সদ্ধিতে আজ যেন এদের মুখের লুপ্ত হাদি আবার ফুটে উঠেছে__ 

কি স্ন্দর-কি মহিমাময়! (সকলে কিয়ন্দর অগ্রসর হইলেন ) 

তানোজী, এ দূরে নবাব-ছ'উনি দেখ] যাছে--এইবার তোমন। ফিরে যাঁও 

--আমায় বিদার দাও। অশ্ব সঞ্জিত রেখে অর্দপ্রহর আমার অপেক্ষা 

করবে--তার মধ্যে বদি আমি না ফিরি__সঙ্জিত_ অশ্বে আরোহণ করে 
তীরবেগে পুনরায় ধাবিত জব্ে। | হা, আর এক কথা-__বাঙ্গালায় 
অভিযানের সময় মহান্ পেশোয়া মীরাঠার এই জাতীয় পতাকা আমার 

হাতে তুলে দিয়ে তাঁর তরবারি আমার অঙ্গে পরিয়ে দিয়েছিলেন- আমায় 

শ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত ক'রেছিলেন-_-এই নাও তানোজী, এই সেই বিজয় 

পতাঁকা--আর এই মেই তরবারি_দ্দি না ফিরি (স্বর কাপিয়া 

উঠিল ) পেশোয়ার পদতলে এদের উপচৌকন দিয়ে জানিও যে ভাস্বর 

পণ্ডিত প্রাণপণে তার দানের সম্মান রক্ষা ক'রেছে_হৃদয়র্ক্তে ভার 
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বিজয়গৌরব দেশে দেশে প্রচার করেছে তানোজী, এইবার আমায় 
আলিঙ্গন দাও-_বিদায় দাও । 

তানোজী । পণ্ডিতজী--( কাদিয়া ফেলিলেন ) 

ভাঙ্কর। একি! তুমি কীদছ? তানোজী! ছি__লীর তুমি, এ 

অধীরতা তোঁমাঁর সাজে না 

তানোজী। এ যে__ও£_বিশ্বনাথ ! পুতজীকে রক্ষা ক'ব) 

ভাস্কর তানোজীকে আলিঙ্গন করিলেন . 

ভাপ্গর। ভাই সব তোমরা আমায় আলিঙ্গন দীও-_- 

সকলে একে একে ভাম্করকে আলিঙ্গন করিলেন 

এইবার ভাই সব, তোমরা শিবিরে ফিরে যাও-_জয় বিশ্বনাথ কি জয় !' 

সকলে । জয় বিশ্বনাথ কি জয়! 

সৈশ্গগণ একে একে প্রস্থান করিল, ভাঙ্কর যতক্ষণ দেখা গেল এক দৃষ্টিতে 
তাহাদের দিকে তাকা ইয়া রহিলেন। যগন তাহারা দৃষ্টির বহিকতি 

হইল তখন ধীরে ধারে একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া! বলিলেন-_ 

“যাক! কাধ্য শেষ--এইবার মুক্ত 1” ধারে ধীরে 
নবাব-ছাউনির দিকে“অগ্রনর হইতে লাগিলেন 

সাওম ভুস্ছ) 

দরবার মণ্ডপ 

মিরজাফর. গোলাম হোমেন ও-অন্ত/হয-লতালদপন-. 
যথাযোগ্য আসনে সমাীন 

মির। (স্বগত ) মুস্তাফা থা মক্কা গিয়ে আমার পথ পরিষ্কার ক'রে, 

দিয়েছে-বাকী কণ্টক এই ভাস্কর পণ্ডিত__-তাকেও আজ চূর্ণ ক'র্ব_ 
তারপর বাহ্গলার মদ্নদ-€কতদ্বরে তুমি) 

গোলাম । কই খাঁসাহেব, এখনও ত মারাঠা দস্থাট। আসছে না। 

মির। কোন চিন্তা নাই_সেঠিক আপলবে-যখন সন্দিপত্রে স্বাক্ষর 
ক'রেছে। 'তুনি প্রস্তুত গোলাম হোদেন ? 
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গোঁলাম । নিশ্চয় । 

মির। শোন গোলাম হোসেন, নবাবসাহেবের দৃঢতার উপর আমার 

সন্দেহ হ'চ্ছে__মুছর্ভে কাজ সারতে হবে। বুঝেছ? এই যে নবাবসাহ্ব 

আস্ছেন-- 

আলিবদ্দির প্রবেশ ও সিংহাসনে উপবেশন 

আলি। ভাস্কর পণ্ডিত এখনও এসে পৌছোর় নি- এখনও 

বিবেচনার সময় আছে-_এখনও ভাববার অবলর আছে । আর একবার 

ভেবে দেখ মিরজাফর-- 

মিরুজাফর। কেন দ্বিধা ক*বৃছেন জাহাপন]। বলেছি ত, এ আপনার 

আত্ম-বলিদান। আপনার এ আদর্শ প্রঙ্গারগ্ুনের কাহিনী অমর হয়ে 

ইতিহাসে গাথা থাকবে। | 

আলি। তাই ত! 

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ 

প্রহরী । জণাহাপনা, ভাঙ্কর পণ্ডিত দ্বারদেশে উপস্থিত। 

আলি। (এয! তাই তী_তাই ত--মির্জাফর! ফিরিয়ে দাও 

ফিরিয়ে দাও 

মিরজাফর। বলন কি জনাব! বাঙ্গালা আজ নিক্ষণ্টক হবে। 

মনে রাখবেন, এ আপনার আত্ম-বলিদান! গোলাম হোসেন, সসম্মানে 

পণ্ডিতজীকে নিয়ে এস না আমিই যাচ্ছি__ 
মিরজাফরের প্রস্থান 

গোলাম। (ম্থগত ) এইবার মারাঠ! মুষিক__এইবার্ঠুকে পিষে 
মার্ব। এত দিনে আমার প্রতিহিংসানল নির্বাপিত হন ০০ 

লুন্ঠিত দু'কোটা মুদ্রা আর সেই পদাঘাত-_কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে দেনা 
শোধ কবৃব! (তরবারি বাহির করিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিলেন). 

আলি। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। 
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গোলাম। স্থির হ'ন জশহাপনা-এ মারাঠা! দহ্য আসছে? 

মিরজাফরের সহিত ভাম্করের প্রবেশ 

আলি। আস্থন পণ্ডিতজী, আমন গ্রহণ করুন! আজ আমার 

দরুবার কক্ষ পবিত্র হ'ল। 

'গোলাম। (স্বগত ) এখনই পাপিষ্টের বক্ষরক্তে কলুষিত হবে) 
ভাঙ্কর। (আসন গ্রহণ করিয়া) জাহাপনার শারীরিক কুশল ত? 

আলি। খোদার মরভিতে এক রকম কেটে যাচ্ছে। আপনার 

মেজাজ সবিফ ? 

ভাঞ্কর। জীহাপনার অনুগ্রহে । সন্ধির প্রস্তাবে আমরা পরম গ্রীত 

হয়েছি। ভরসা করি প্রস্তাবান্্যায়ী কাধ্য ক'বৃতে এখনও জাহাপনার 

অভিলাষ আছে। | 

মিরজাফর। জাহাপনার সেইরূপই অভিলাষ আছে, কিন্তু একটু 
অন্তরায় ঘটেছে। 

ভাস্কর । কিরূপ? 

মিরজাফর। আপনার জগৎশেঠের কুঠি লুগ্ঠন করায় রাজকোষ 

বন্তমানে কপর্দিকশূন্য ! আপনি লুস্ঠিত ছু'কোটা মুদ্রা প্রত্যর্পণ ক'রূলে 

নবাবসাহেব দশ লক্ষ মুদ্রা দিয়ে সন্ধির সর্ত রক্ষা ক'রূবেন। 

ভাক্কর | ( হীসিয় ) সন্ধির প্রস্তাব যখন আপনি উপস্থিত করেছিলেন, 

তখন ত লু্তিত অর্থ প্রত্যর্পণের কোন কথাই বলেন নি। ৃ 
মিরজাফর | ন| বললেও, আপনার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এই 

সামান্য কথাটা] বোঝা খুব শক্ত নয় পণ্তিতজী। 

ভাক্কর। তা হলে কি আমি এই বুঝব খাসাহেব, ষে প্রতিশ্রুত অর্থ 

দিতে আপনারা ইচ্ছুক নন্। 
যিরজাফর। আমরা সম্পূর্ণ ইচ্ছুক, যি আপনি লুন্তিত অর্থ প্রত্যর্পণ 

করবেন 
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ভাস্কর । আর যদি প্রত্যর্পণ না করি? 

মিরজাফর। মাপ ক'র্বেন পণ্তিতজী, তাহ'লে ত বুঝতেই পার্ছেন__ 

ভাঙ্কুর। উত্তম, তাহলে আপি জাহাঁপনা- 

প্রস্থানোগ্ভত হইলেন--গোলাম হোসেন ছুটিয়া আসিয়। তাহার হাত ধরিলেন 

গোলাম । কোথায় পালাস্ দস্থ্য ! 

ভাক্কর। (মুহূর্তে হাতি ছিনাইয়! লইয়া ) খবরদার পদলেহী কুকুর! 

না__একি চাঞ্চল্য আমার | নবাবসাহেব, এইরূপ আতিথ্য পাবার 

প্রত্যাশ! করেই আমি সর্পের বিবরে পা! বাডিয়েছি। আমি প্রস্ত হয়েই 

এসেছি । বাঙ্গালার নিকট অনেক খণ ক'রেছি- বাঙ্গীলার উপর অনেক 

অত্যাচার ক'রেছি-__আজ বক্ষরক্তে সেই খণ পরিশোধ করুব। এস-- 
কে আঘাত করবে এস__ 

আলি। মিরজাকর-_নানাঁ না ক্ষান্ত হও 

মিরজাফর। গোলাম হোসেন !ক'র্ছ কি মূর্খ । কেন বিলম্ব ক'রূছ+_ 

গোলাম । বাঙ্গালীর বিভীষিকা ! তোর কাঁধ্যের এই যোগ্য পুরস্কার 1” 

পুন: পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল 

ভাস্কর। বাঙ্গাল বাঙ্গালা-কন্তাকে আহুতি দিয়েছি-_হীদয় 

শোণিত দ্রিচ্ছি-_তৃপ্ক হও-_আমায় খণমুক্ত কর। 

বলিয়া কয়েকবার চীৎকার করিয়! মাটাতে পড়িয়া গেলেন/ 

[টিক সেই সময়ে মাধুরী প্রবেশ করিল 

মাধুরী। ক্ষান্ত হও-ক্ষাত্ত হও-_-আর না আর আঘাত ক'র না 

--আর আঘাত ক'র না-_বাবা টিন 

ভাঙ্কর। কেন এসেছিস্ মা কেনক্তামার এ বাঞ্চিত মরণকে অশ্রু- 

জলে তিক্ত ক'র্ছিস-_মুক্তি-_মুক্তি-_-এ দৈধ-_গোৌরী আমায় এগিয়ে 
নিতে ছুটে এসেছে! জয় বিশ্বনাথ কি জয়-_জয় বিশ্বনাথ মৃত্যু ) 
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মাপুরী। নিষ্ঠর নবাব-_না, তুমি বড় হতভাগ্য ! তোমাকে ব'লবার 

কিছু নেই। তুমি তোমার পিংহাসনের উপর, তোমার মন্তকের উপর 

চিরদিনের মত ঈশ্বরেব অভিসম্পাত আকর্সণ ক'বেছ_-তোমার জন্ 
আমার দুঃখ ভচ্ছে__ 

সিরাজ ও মোহনলালের প্রদেশ 

সিবাজ। পগ্িতঙ্গী--পর্ডিতজী-_-এ কি! একি! 

মাপুরী। সাভাজাদা_ সাহাজাদ।_ এরা আমাল বাবাকে হত্যা 

করেছে । 

মোহন। ও-আর যদি ছু'দণ্ড আগে আসতে পারতেম । 

পিরাজ। তার জন্য আমিই দায়ী মোভনলাল-_অভিমান ক'রে 

বসেছিলাম তাতেই এ সর্বনাশ ভ'য়েছে । বাঁক্__দাছুপাভেব! আপনার 
শুভ্র কবরের উপর খাস। একটা অক্ষয় কীন্তিস্তস্ত রচনা ক'রুলেন ! পূর্বেও 

বলেছি_আবার বলছি_নআর কেন এ নবাঁবীর অভিনয়, এইখানেই এর 

যবনিকা পড়ক-_-এ পাপ মস্নদ এই মুকত্তে ধুলিসাৎ হায়ে যাক।-] 

যবনিক। পতন 
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